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Inleiding 
De Partij voor Leefomgeving En Klimaat (PLEK) heeft nog enkele vragen na aanleiding van de Politieke Avond van woensdag 
11 januari over het gemeentelijk rioleringsplan 2023 - 2026 
 
Vraag 1 
Tot genoegen van PLEK wordt door het college nagedacht over een tegeltaks. Wanneer denkt het college hiervoor met een 
concreet voorstel te komen? Wanneer zou het college dit aan de gemeenteraad kunnen presenteren?   
 
Antwoord 
Waarschijnlijk is hier sprake van een misverstand. Het differentiëren van het tarief van de rioolheffing, op enige wijze 
gerelateerd aan de afvoer van hemelwater van het perceel, zou passen binnen onze strategie van faciliteren en stimuleren. In 
den lande is echter nog weinig bekendheid met deze heffingsmethodiek. Wij verwachten hiernaast dat het opstellen en 
toepassen van deze heffingsmethodiek een complex vraagstuk is en bovendien in de praktijk moeilijk uitvoerbaar is. Om deze 
reden hebben wij vooralsnog geen concreet plan om een tegeltaks te introduceren. 
 
Vraag 2 
Men overweegt het waterlabel te koppelen aan een lagere heffing. Op deze manier worden inwoners gestimuleerd hun tuin 
te vergroenen. Het kan tevens bijdragen aan lagere kosten voor milieubewuste (groene) inwoners.  
 
Is het college zich ervan bewust dat dit online waterlabel uiterst onnauwkeurig is in de praktijk?   
Dit is uit een eigen praktijkproef gebleken door het zelf invullen van woninggegevens op de officiële website van het 
waterlabel. Uit deze praktijkoefening bleek dat een eigen natuurlijk ingerichte groene tuin precies hetzelfde label kreeg als de 
buren die hun tuin volledig hebben bestraat en bebouwd. Ook zou er verschil zijn in dakoppervlak, terwijl het identieke 
rijtjeswoningen betreft.  
 
Daarnaast is het mogelijk zelf de gegevens te wijzigen.  
Hoe wil men ervoor waken dat er gesjoemeld zou kunnen worden met deze waterlabel waarbij men dan onterecht zou 
kunnen claimen dat hun woonerf ‘watervriendelijk’ is? 
 
Antwoord 
In aanvulling op ons antwoord bij vraag 1 kan ik u zeggen dat het college niet overweegt het waterlabel toe te passen om het 
tarief van de rioolheffing te betalen. 
 
 
Vraag 3 
Het college is van mening dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft t.a.v. de vergroening van versteende oppervlaktes en 
bestrating. Dit om de opvang van overtollige neerslag te verbeteren, ter bevordering van de biodiversiteit en ter voorkoming 
van hittestress in de toekomst (kortom klimaat mitigerende maatregelen) 
 
 
Hoe geeft de gemeente nu concreet invulling aan deze beoogde voorbeeldfunctie? Kan het college enkele recente 
voorbeelden van renovatieprojecten aanstippen die deze voorbeeldfunctie zichtbaar uitdragen naar de inwoners?  
 
Antwoord 
Bij het uitvoering van het project Vlietlaan in Bussum is meer groen aangebracht dan in oude situatie aanwezig was. 
Vergroenen is bij reconstructieprojecten in de openbare ruimte afgelopen jaren een aandachtspunt geweest. Onze ervaring is 
wel dat bij binnenstedelijke herinrichting de mogelijkheden om te vergroenen beperkt zijn, omdat wij altijd een 
belangenafweging maken. Bij de grote projecten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, hebben wij wel grote stappen 
gemaakt met het afkoppelen van hemelwaterafvoer van de gemengde riolering en het vasthouden en infiltreren van 
hemelwater. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn Beerensteinerlaan. e.o. en Vlietlaan in Bussum en Eikenlaan in 
Muiderberg. 
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Vraag 4 
 
Uit afvalwater (rioolwater) kan warmte worden gewonnen (Thermische Energie uit Afvalwater ofwel TEA). De warmte kan 
worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld nabijgelegen gebouwen, woonwijken, zwembaden etc. Is de 
gemeente van plan om deze energieopwekking te benutten? 
 
Antwoord 
In onze TransitieVisie Warmte hebben wij geen keuze gemaakt voor TEA. Het afstemmen van onze rioleringszorg op TEA is in 
het GRP dan ook niet voorgenomen door het college. 
 
 
 
 
 


