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1. Inleiding
HHSK verleent financiële bijdragen aan gemeenten en bedrijven die verharde oppervlakken
afkoppelen van gemengde rioolstelsels. Dit op grond van de ‘bijdrageregeling afkoppelen
verhard oppervlak 2006’. De tweede helft van 2006 is het aantal aanvragen voor een
bijdrage sterk toegenomen. Door dit onverwachtse ‘succes’ is het nog beschikbare krediet
van € 33.000,- ontoereikend om verdere toezeggingen voor financiële bijdragen te kunnen
doen. Uit de aanvragen blijkt dat de totaal te verlenen bijdrage nu zo’n € 380.000,bedraagt.
2. Voorstel
Wij stellen uw vergadering voor een krediet van € 350.000,- beschikbaar te stellen voor de
financiering van de bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak.
3. Achtergrondinformatie
Uw vergadering heeft op 29 maart 2006 de “Bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak
2003” van voormalig Schieland opnieuw vastgesteld en van toepassing verklaard op het
gehele beheersgebied van HHSK. Op grond van deze “Bijdrageregeling afkoppelen verhard
oppervlak 2006” draagt HHSK financieel bij aan het afkoppelen van verhard oppervlak in
gemengd gerioleerd gebied.
De regeling is de afgelopen jaren slechts marginaal aangesproken. Dit betekent overigens
niet dat er de afgelopen jaren niet is afgekoppeld. Veel afkoppelprojecten tijdens de
beginjaren van de bijdrageregeling zijn uitgevoerd in het kader van de basisinspanning,
zijnde de inspanning om emissies uit gemengde rioolstelsels tot een bepaald niveau te
reduceren. Omdat dit uitsluitend een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, kwamen
dergelijke projecten niet in aanmerking voor een bijdrage. De regeling is in de afgelopen
periode actief onder de aandacht is gebracht, waarmee de bekendheid van de regeling,
conform de intentie van het Waterbeheersplan, sterk is vergroot. Inmiddels zijn er zoveel
aanvragen voor een bijdrage ingediend dat het nog beschikbare krediet van €33.000,- niet
toereikend is.
In de 2e helft van 2006 zijn veel aanvragen voor een afkoppelbijdrage binnengekomen bij
HHSK. Uit deze aanvragen blijkt dat het om ruim tien hectare af te koppelen/afgekoppeld
verhard oppervlak gaat. Dit afkoppelen gebeurt veelal via een zuiverende voorziening, een en
ander conform het rioleringsbeleid van HHSK. De bijdrage van HHSK aan deze manier van
afkoppelen bedraagt €4,- per m2. Daarnaast draagt HHSK nog bij aan gemeentelijke
afkoppelplannen (2 aanvragen).

4. Motivering voorstel
Om de voorliggende aanvragen voor bijdragen te kunnen honoreren, is het noodzakelijk
krediet beschikbaar te stellen.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Met de vaststelling van het nieuwe waterbeheersplan is rekening gehouden met investeringen
voor bijdrageregelingen, waaronder die voor het afkoppelen. Het aangevraagde krediet past
binnen het totaal aan voorgenomen investeringen van € 1.100.000,- dat voor dit onderdeel is
opgenomen in de beleidsbegroting (nr. 15 in het investeringsprogramma 2007-2011
waterbeheerplan 2007-2010).
Nu blijkt dat het beleid ten aanzien van afkoppelen en de communicatie hierover
daadwerkelijk aanslaat, zal in de evaluatie van de regeling nadrukkelijk worden stilgestaan
bij de financiele continuïteit van de regeling.
Personeel
Dit voorstel heeft geen personele consequenties.
Juridisch
De “Bijdrageregeling afkoppelen verhard oppervlak 2006” is, zoals opgenomen in de regeling
onder artikel 7.1, vervallen per 1 januari 2007. Voortzetting van de regeling is afhankelijk
van de resultaten van de evaluatie van de regeling.
6. Communicatie en wijze van publiceren
Uw besluit zal worden gepubliceerd op het Internet.
De aanvragers van de afkoppelbijdrage zullen op de hoogte worden gesteld van uw besluit.
7. Verdere aanpak, procedure, tijd/planning
Na votering van het krediet zullen de ingediende aanvragen voor een afkoppelbijdrage uit
2006 verder worden afgehandeld. Bij de behandeling geldt volgorde van binnenkomst als
eerste criterium.
8. Evaluatie
In het Waterbeheerplan is aangegeven dat de bijdrageregeling nader zal worden beoordeeld.
Dit op basis van de evaluatie van het afkoppelbeleid over de afgelopen periode. Wij zullen u
deze evaluatie in uw vergadering van juni 2007 voorleggen.
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