Rioolheffing
Weet u hoe belangrijk riolering is? Wist u dat de riolering en de drinkwatervoorziening veel
bijdragen aan de volksgezondheid? Sinds de 19e eeuw hebben ze meer gebracht dan de hele
medische wetenschap daarna. Pas als het mis dreigt te gaan en er stank- of wateroverlast optreedt,
krijgt het riool aandacht.
Gemeentelijk Rioleringsplan
Elke dag werken we aan deze kostbare ondergrondse infrastructuur. Denk hierbij aan het
verbeteren, vervangen en opknappen van het riool. Heeft u enig idee wat het vervangen van het
totale rioolsysteem in de gemeente Bergen op Zoom kost? Dat is 485 miljoen euro. Gelukkig hoeven
we het riool niet in één keer te vervangen. De plannen en de financiën voor het onderhoud hiervan
legt de gemeente vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan.
Hierin staat hoe we:
- afvalwater verzamelen en afvoeren
- regen opvangen en verwerken
- maatregelen nemen in openbaar gebied om problemen met de grondwaterstanden te
voorkomen.
Stijging tarief rioolbelasting
De afgelopen jaren is de rioolheffing lager gebleken dan wat er in het Gemeentelijk Rioleringsplan
stond. Dat komt, omdat we de extra kosten uit een spaarpot voor rioolkosten konden halen. Helaas
raakt deze spaarpot op. Daarom stijgt het tarief voor rioolheffing. Zo kunnen we het riool in de
toekomst goed onderhouden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, gaan we volgens de
methode ‘risicogestuurd beheer’ werken. Het moment van ingrijpen/investeren is bepaald aan de
hand van risico’s. Bij deze risico’s kijken we onder andere naar de verkeersdrukte, de kans op
vroegtijdige schade, milieu- en volksgezondheidsrisico’s. Door werk met werk te maken en in te
spelen op de lokale situatie voor Bergen op Zoom kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden.
In onderstaande tabel vindt u de te verwachte stijging van de rioolheffing voor de komende jaren.
Deze verhoging wordt daarnaast jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie.
Jaar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Basistarief bewoners en bedrijven*
Tarief
Verhoging
€ 320,58
€ 329,88
2,9 %
€ 339,44
2,9 %
€ 349,29
2,9 %
€ 359,42
2,9 %
€ 365,71
1,75%
€ 372,11
1,75%
€ 378,62
1,75%

Variabel tarief bedrijven
Tarief (per m³)
€ 0,45
€ 0,55
€ 0,65
€ 0,75
€ 0,85
€ 0,95
€ 1,05
€ 1,30

Bewoners betalen alleen het basistarief.
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Bedrijven betalen het basistarief verhoogd met het variabele deel per m³ als meer dan 1.000 m³
wordt geloosd. Met de voorgestelde verhoging van het variabel tarief komt de heffing gelijk met die
in de omliggende gemeente.
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