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Ambities water en riolering

Geadviseerd besluit
1.

Vaststellen ambitienota en hiermee kiezen voor ambitieniveaus: afvalwater Integraal,
hemelwater Integraal (beide watertaken met een doorkijk naar Toekomstgericht),
grondwater Integraal, oppervlaktewater Integraal (beide watertaken met een
mogelijkheid tot terugval naar Minimaal).

2.

De vastgestelde ambitieniveaus uit te werken in het beheerplan Water en riolering.

Toelichting op beslispunten
Vóór invoering van de Omgevingswet was het wettelijk verplicht om een gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP) op te stellen. In het vGRP gaf de gemeente aan hoe zij om wilde gaan met alle
gemeentelijke watertaken (naast afvalwater gaat het ook om hemelwater en grondwater).
Onderdeel van het GRP was het kostendekkingsplan, dat aangaf hoe alle acties uit het GRP betaald
konden worden. Daarmee gaf het inzicht in de onderbouwing van de rioolheffing. Met de
rioolheffing worden kosten voor dagelijks beheer en onderhoud betaald, maar ook een voorziening
in stand gehouden (wettelijk verplicht) voor het te zijner tijd uitvoeren van groot onderhoud en
vervanging. Aan deze voorziening worden door de financieel toezichthouder enkele eisen gesteld,
zo mag de voorziening over een periode van 60 jaar niet negatief worden (60 jaar als zijnde de
langste afschrijvingstermijn van rioleringsonderdelen).
Hoewel de wettelijke verplichting tot het opstellen van een vGRP (en daarmee ook een
kostendekkingsplan) vervalt met invoering van de Omgevingswet, willen wij de onderbouwing van
de rioolheffing en de voorziening graag in stand houden. Daarom nemen wij deze onderbouwing op
in een beheerplan Water en riolering. Het beheerplan zal vastgesteld worden voor de periode vanaf
2022. Ambities voor het beheerplan zullen ook voor de periode vanaf 2022 zijn.
Het beheerplan geeft inzicht in álle acties tijdens de levensduur van de kapitaalgoederen. Het geeft
dus weer wat er aan dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging moet gebeuren (inclusief
kostenraming), maar probeert ook een inschatting te maken van de nieuwe aanleg in de toekomst
of van maatregelen die het systeem moeten verbeteren en de kosten die dat met zich meebrengt.
De gemeente beheert met name kapitaalgoederen rond afvalwater en hemelwater.

Voorstel aan de raad
Ambities hebben invloed op de te ondernemen acties en daarmee op het beheerplan.
Voordat wij een beheerplan Water&riolering gaan uitwerken, willen wij graag duidelijkheid hebben
over de richting van deze uitwerking: op welke ambitie moeten we insteken?

Beoogd effect
De startnotitie is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de richting en ambitieniveau waarin het
beheerplan Water en riolering gaat worden uitgewerkt.

Kader
Volgens de huidige wetgeving (van kracht tot en met 31 december 2021) moet een gemeente te
allen tijde beschikken over een geldig Gemeentelijk Rioleringsplan (verder GRP). In het GRP wordt
beschreven welk ambitieniveau de gemeente nastreeft in het omgaan met de gemeentelijke
watertaken en wat daar voor nodig is, beleidsmatig en operationeel. Op 1-1-2022 wordt de
Omgevingswet van kracht en bestaat het GRP in de huidige vorm niet meer.
Op 25-11-2020 heeft u besloten om de inhoud van het GRP te borgen door de operationele en
financiële aspecten hiervan op te nemen in een beheerplan Water en riolering, dat in werking
treedt per 1-1-2022.

Argumenten
In de ambitienota wordt de onderbouwing gegeven voor de keuze voor het ambitieniveau met
betrekking tot een ‘soort’ water. Hieronder volstaan wij met de conclusie van de nota:
Voor afvalwater kiezen we voor het ambitieniveau Integraal.
Voor hemelwater kiezen we ook voor het ambitieniveau Integraal.
Voor beide watertaken geldt dat we open staan voor projecten met een pilotkarakter als deze
invulling geven aan het ambitieniveau Toekomstgericht. Dit wordt verbeeld door de opwaarts
gerichte pijlen in onderstaand schema.
Voor grondwater kiezen we het ambitieniveau Integraal.
Voor oppervlaktewater kiezen we ook het ambitieniveau Integraal.
Voor beide watertaken geldt dat we, daartoe gedwongen door bijvoorbeeld capaciteit, wel eens een
stapje terug doen richting het ambitieniveau Minimaal. Dit wordt verbeeld door de neerwaarts
gerichte pijlen in onderstaand schema.
De onderbouwing van deze keuze wordt gegeven in het desbetreffende hoofdstuk.

Dit advies wordt in onderstaand figuur afgebeeld:
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Kanttekeningen
Om beter invulling te geven aan het grote belang dat de gemeente hecht aan de beken en
beekdalen verdient het aanbeveling om voor Oppervlaktewater naar een hogere ambitie
(Toekomstgericht) te streven.
De gevolgen van de keuze voor een bepaald ambitieniveau voor de hoogte van de rioolheffing zijn
op voorhand niet exact duidelijk (alleen globaal op hoofdlijnen). Met het aangeven van
uitgangspunten is voor het verder uitwerken van het beheerplan (en daarmee voor de hoogte van
de rioolheffing) een kader gegeven.

Draagvlak
Specifiek rond riolering zijn recent geen inwonersbijeenkomsten geweest.
Tijdens de Renkumse klimaattop gaven inwoners aan dat het omgaan met wateroverlast en
afkoppelen grote aandachtspunten zijn met betrekking tot hemelwater.
Strategische uitgangspunten rond Water & riolering worden zoveel mogelijk meegenomen in het
traject rond de Omgevingsvisie. Bij de totstandkoming van de omgevingsvisie worden inwoners
nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en input te leveren. Het beheerplan Water & riolering heeft
echter een operationeel karakter.

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van de ambitieniveaus zal het beheerplan Water en riolering conform de gekozen
ambitieniveaus voor de gemeentelijke zorgplichten water en oppervlaktewater uitgewerkt worden
door de projectgroep. Het beheerplan zal vóór de begrotingsraad 2022 aan de raad aangeboden
worden.
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Communicatie
Het advies is om de communicatie hierover via de officiële besluitenlijst te laten lopen. Dit advies is
tot stand gekomen in afstemming met het team communicatie. Er is dan ook geen persbericht
gemaakt.

Financiële consequenties
Bij de keuze voor een bepaald ambitieniveau staan wij voor een aantal principiële keuzes: gaan wij
voor een basisuitvoering of willen wij méér doen? Natuurlijk hangt aan het méér doen vaak direct of
indirect een prijskaartje en kan het moeilijk zijn om op voorhand een keuze te maken. Verder
onderzoek en uitwerking van kosten en baten zal nodig zijn. Volstaan kan nu worden met een
richtingkeuze voor uitwerking van het beheerplan Water en riolering, waarbij definitieve keuzes
voor maatregelen worden genomen als alle consequenties bekend zijn. Wel hebben wij in de
ambitienota een aantal uitgangspunten benoemd.

Juridische consequenties
Geen

WMO-aspecten
Geen

Gezondheid
Dankzij riolering komen (vuil)watergerelateerde ziekten als de pest niet of nauwelijks meer voor en
is de hygiënische situatie sterk verbeterd. Vanuit volksgezondheid gezien is riolering en het
adequaat omgaan met regenwater heel erg belangrijk. Hoewel ‘riolering en water’ en gezondheid
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, heeft de keuze voor een bepaald ambitieniveau geen
effect op de gezondheid, omdat ook het laagste ambitieniveau voldoet aan wettelijke vereisten
voor de volksgezondheid.

Duurzaamheid
Uiteraard wordt ook bij uitwerking en uitvoering van het ambitieniveau ‘minimaal’ het reeds
vastgestelde beleid op het gebied van duurzaamheid nageleefd (inkoopbeleid, kadernota
duurzaamheid). De andere ambitieniveaus integreren een duurzaamheidsaspect in de zorgplichten
voor water (naast het uitvoeren van het ‘flankerend’ duurzaamheidsbeleid) en leggen de relatie
met bijvoorbeeld klimaatverandering.

Effect op vermindering regeldruk
Geen

Alternatieven
De raad kan andere ambitieniveaus vaststellen.

-

Bijlage: Ambitienota
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