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Aan de leden van gemeenteraad en de 

raadscommissies

Datum Onderwerp
20 februari 2008 rapport Rekenkamercommissie "Alle regen komt van boven", 

onderzoek afkoppelen hemelwater in de gemeente Renkum.

Geachte leden van de raad, geachte commissieleden,

Met genoegen bieden wij, de Rekenkamercommissie (RkC) van de gemeente 

Renkum, u hierbij het onderzoeksrapport aan, getiteld “Alle regen komt van boven”, 

een evaluatie van het beleid met betrekking tot de afkoppeling van hemelwater.

U ontvangt twee rapporten ter bespreking in uw commissie Bedrijvigheid van 12 

maart 2008 en de raad van 26 maart 2008; het in opdracht van de RkC opgestelde 

rapport van de Universiteit Wageningen (W.U.R.) over met name de hydrologische 

aspecten en het mede op het W.U.R. rapport gebaseerde rapport van de RkC. 

De RkC heeft  haar bestuurlijk relevante conclusies en aanbevelingen vervat in haar 

eigen rapportage. 

Aanleiding onderzoek

In de raadsvergaderingen van 27 september 2006 (behandeling Kadernota) en 8 

november 2006 (behandeling Begroting) is er discussie gevoerd over wat de meest 

geschikte instantie zou zijn voor het evaluatieonderzoek naar het project 

“afkoppeling hemelwater”. De evaluatie diende gericht te zijn op de efficiency en de 

effectiviteit van het beleid en de uitvoering op het terrein van de afkoppeling van het 

hemelwater. Deze discussie in de raad heeft uiteindelijk geresulteerd in het verzoek 

aan de RkC om deze evaluatie als onderzoeksopdracht op te pakken. 

Het onderzoeksplan 2007 is in januari 2007 inclusief dit onderzoeksvoorstel en een 
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eerste onderzoeksopzet ter kennisname aangeboden aan het college en de raad.

Twee rapporten ter bespreking

Omdat van meet af aan duidelijk was dat de evaluatie ook de waterhuishoudkundige 

mérites van het afkoppelbeleid moest betreffen, en de Rekenkamercommissie hiertoe 

de vereiste deskundigheid ontbeert, is al in een vroeg stadium contact gezocht met 

de W.U.R..

Het onderzoek is breed (bewoners, Waterschap, Provincie) opgepakt. Inwoners is 

gevraagd om hun mening te geven over hun ervaringen met afkoppeling. Met het 

Waterschap en de Provincie heeft regelmatig overleg plaatsgevonden.

Procedure

De rapportages worden aan uw raad aangeboden langs de gebruikelijke weg. De 

agendacommissie heeft het rapport geagendeerd voor de vergadering van de com-

missie Bedrijvigheid van 12 maart 2008.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie en operationeel verantwoordelijke voor 

dit RkC onderzoek, de heer F.W. van Aggelen, is vanwege persoonlijke verplichtingen 

verhinderd om op deze datum ter vergadering aanwezig te zijn. 

Wel aanwezig zijn mw. J. de Boer van de RkC en dhr. F. van der Bolt van de W.U.R. 

Zij kunnen desgewenst uw eventuele vragen beantwoorden.

Wij hopen van harte dat u  de waarde van de rapporten als behandelvoorstel zult on-

derkennen.

De Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum,

namens deze,
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