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Kennisnemen van het Beheerplan Water en Riolering
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Het Kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan Water en Riolering vaststellen

3.

Het opheffen van de voorziening rioolheffing

Toelichting op beslispunten
Volgens de Wet milieubeheer moet een gemeente beschikken over een door de gemeenteraad
vastgesteld rioleringsplan. De nieuwe Omgevingswet vereist dit niet en eerder al is besloten de
strategische onderdelen van een GRP op te nemen in een instrument onder de Omgevingswet en
de uitvoerende onderdelen op te nemen in een Beheerplan Water en Riolering (conform álle
onderdelen van Beheer Openbare Ruimte); die wordt echter naar verwachting pas 1-7-2022 van
kracht en we hebben vanaf 1 januari 2022 geen vastgesteld plan. Om tussentijds aan de
(onveranderde) wetgeving te blijven voldoen, vragen we u om dit Beheerplan ook als gemeentelijk
rioleringsplan te behandelen.
De zorg voor water en riolering is een voortdurend proces dat door ontwikkelingen in de tijd moet
worden aangepast. De gemeente Renkum ziet de beheerplannen Openbare Ruimte in het
algemeen als levende documenten, die zodra het voor de uitvoering van belang is, geactualiseerd
worden. Dit zal binnen de 5 jaar zijn die de commissie BBV aanbeveelt. Zij zullen geen van te voren
bepaalde geldigheidsduur hebben.
Het beheerplan gaat uit van zoveel mogelijk integraal werken (werk-met-werk maken). Alleen de
eenheidsprijs voor rioolvervanging is monodisciplinair bepaald, omdat monodisciplinair werken af
toch regelmatig nodig zal zijn. De wens tot integraal werken is wél de reden om bijvoorbeeld naar
90% vervangen-10% relinen te gaan. Daarnaast wordt risicogestuurd gehandeld: De risico’s die een
groter effect hebben, hebben hogere prioriteit dan risico’s die een kleiner effect hebben. Een riool
dat bijvoorbeeld onder een drukke doorgaande weg ligt, waar ook hulpdiensten gebruik van maken,
mag niet zomaar verzakken en zal bij lichtere schadebeelden al eerder gerepareerd of vervangen
worden dan een riool in een woonstraatje.
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Op deze manier wordt naar alle kapitaalgoederen/voorzieningen gekeken, waarbij het uitgangspunt
blijft dat we in principe geen kapitaalgoederen/voorzieningen gaan vervangen die nog in goede
staat zijn, ook al is de afschrijvingstermijn verstreken. Hiermee willen we duurzaam met het
materiaalgebruik omgaan. De wens tot integraal werken kan echter wél betekenen dat we toch
kapitaalgoederen gaan vervangen voordat ze afgeschreven zijn.
Het kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan Water en Riolering (zie ook bijlage 9 van het
Beheerplan) biedt de financiële vertaling van de maatregelen om invulling te geven aan de
zorgplichten voor water. Verder geeft het een doorkijk in de financiële consequenties van dit beleid
op lange termijn (2091). De informatie uit het kostendekkingsplan zal als input dienen voor de
Verordening rioolheffing (vaststellen rioolheffing).
Uit het kostendekkingsplan blijkt dat rekening wordt gehouden met een stijging van de rioolheffing
van 2,9 % jaarlijks gedurende de 1e 10 jaar. Dit is nodig, omdat het beheer en onderhoud van de
voorzieningen en het vervangen van de relatief oude riolering deze uitgave vraagt. Daarnaast
wordt invulling gegeven aan landelijke en regionale afspraken om in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust te zijn, door tegen die tijd volledig afgekoppeld te zijn.
De ingezette lijn om zoveel als mogelijk -gezien de hoogte van de rioolheffing- direct af te boeken
en niet te kapitaliseren gedurende de afschrijvingstermijn wordt voortgezet. 1
Gezien de toch al noodzakelijke stijging van de heffing is hier maar zeer beperkt ruimte voor en is
in een aantal perioden het direct af te boeken percentage naar beneden bijgesteld ten opzichte van
het vGRP+ 2016-2020.

Beoogd effect
Uitvoering van het water- en rioleringsplan zorgt ervoor dat de inzameling en het transport van
afvalwater effectief blijft verlopen. Ook regenwater wordt op een adequate manier verwerkt, ook
met het oog op heviger buien die wij kunnen verwachten als gevolg van klimaatverandering. Met
het oog op de integrale aanpak van water worden ook oppervlaktewater en grondwater zonodig
meegenomen.

Kader
Volgens de Wet milieubeheer(Art. 4.22) moet de gemeenteraad een gemeentelijk rioleringsplan
vaststellen. In dit plan staat in ieder geval welke voorzieningen er aanwezig zijn, welke
voorzieningen aangelegd of vervangen gaan worden en hoe deze voorzieningen beheerd zullen
worden. Ook wordt aangegeven wat deze activiteiten kosten.
De Gemeentewet (Art. 228a) geeft aan dat de gemeente deze activiteiten mag bekostigen door het
innen van een rioolheffing.
Naar verwachting wordt medio 2022 de Omgevingswet van kracht. Hiermee vervalt de verplichting
tot het vaststellen van een gemeentelijk rioleringsplan. De commissie BBV beveelt echter wel aan
om documenten die ondersteunend zijn aan onderhouds- en investeringsplannen die de basis zijn
voor de berekening van tarieven, uiterlijk eens in de vijf jaar te actualiseren en vast te laten stellen
door de raad vanuit hun kaderstellende rol en de rechtmatigheidstoets.
1

Vóór 2016 werden de investeringen volledig gekapitaliseerd en rekende de gemeente jaarlijks met afschrijving
en rente. Daarmee is een ‘schuld’ opgebouwd en worden investeringen door de rentecomponent erg kostbaar.
Om voor de toekomst te komen tot houdbare financiën voor de water- en rioleringszorg, worden investeringen
eerder afgeboekt. Het streven naar eerder afboeken is een landelijke ontwikkeling. RIONED adviseert en
begeleidt gemeenten in dat proces.
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In maart 2021 heeft u ambitieniveaus vastgesteld voor het omgaan met Water en Riolering.
De ambitie die u heeft vastgesteld ziet er als volgt uit:

Argumenten
1

Kennisnemen van het Beheerplan: In het Beheerplan is technisch uitgewerkt wat we
moeten doen om als goed huisvader duurzaam om te gaan met onze kapitaalgoederen: de
voorzieningen die nodig zijn om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten voor
water. Hiermee worden de laagst mogelijke kosten voor de totale levensduur gerealiseerd
(Life Cycle Costs, LCC, dus inclusief aanleg en sloop).

2

Vaststellen Kostendekkingsplan: De technische uitwerking in het Beheerplan Water en
Riolering leidt, met inachtneming van de ambitieniveaus die u 31 maart 2021 heeft
vastgesteld, tot een kostendekkingsplan. De gekozen ambitieniveaus hebben immers
invloed op de manier waarop we te werk gaan. Om dit Kostendekkingsplan goed te
interpreteren en controleren, heeft u de kennis uit het Beheerplan zelf nodig. Het
kostendekkingsplan dient als basis voor het berekenen van de rioolheffing die aan de
Renkumse inwoners wordt gevraagd. De commissie BBV beveelt aan om dit vanuit de
kaderstellende rol en de rechtmatigheidstoets vast te laten stellen door uw raad.

3

Opheffen voorziening rioolheffing: In het vorige vGRP+ 2016-2020 is er voorgesteld om
naast de voorziening GRP een voorziening rioolheffing in te stellen, bedoeld voor
aanbestedings- en efficiencyresultaten. Er is echter geen gebruik gemaakt van deze
voorziening en de huidige stand is € 0. Voor- en nadelen ten opzichte van de gehanteerde
normbedragen worden in de P&C cyclus geadministreerd en verantwoord. Dit wordt
meegenomen in de berekening van de tarieven voor de daarop volgende planperiode. Wij
stellen voor deze werkwijze te continueren en de voorziening rioolheffing formeel op te
heffen.
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Kanttekeningen
1

Kennisnemen van het Beheerplan: geen kanttekeningen

2

Vaststellen Kostendekkingsplan: Het kostendekkingsplan voorziet in een stijging van de
rioolheffing (en op korte termijn een flinke onttrekking van de voorziening). Veel activiteiten
(met name gericht op dagelijks beheer en onderhoud) kunnen niet éénvoudiger of
goedkoper uitgevoerd worden. In de aanpak van investeringen kunnen zaken minder
integraal aangepakt worden, waardoor de verhouding vervangen-relinen wellicht anders
wordt en bewonersparticipatie minder uitgebreid hoeft plaats te vinden. Op korte termijn en
louter bezien vanuit ‘Water en Riolering’ zou hier een besparing gerealiseerd kunnen
worden; vraag is echter of minder werk-met-werk maken goedkoper is voor de gehele
openbare ruimte en of minder bewonersparticipatie gewenst is. Ook kan minder
geïnvesteerd worden in de aanpak van klimaatadaptatie (afkoppelen).
Verwachting is overigens dat ook andere gemeenten te maken krijgen met een
kostenverhoging als gevolg van klimaatverandering.

3

Opheffen voorziening rioolheffing: geen kanttekeningen

Draagvlak
Een beheerplan is een technisch plan. Uit eerdere reacties van inwoners begrijpen wij dat inwoners
vooral ook mee willen praten over meer strategische keuzen rond waterbeheer. De strategische
keuzen worden meegenomen in de trajecten rond implementatie van de Omgevingswet, waarbij
uitgebreide participatietrajecten zijn voorzien. Inwoners zijn niet betrokken geweest bij tot
standkoming van dit technische plan.

Aanpak/Uitvoering
Na uw besluitvorming zullen de diverse belanghebbende partijen (bijvoorbeeld de waterschappen,
Rijkswaterstaat, de provincie) het plan toegezonden krijgen met het verzoek er mee in te stemmen.
Het vastgestelde Kostendekkingsplan Water en Riolering dient als basis voor het vaststellen van de
rioolheffing. In de begrotingscyclus wordt u op de hoogte gehouden van de hoofdlijnen van
voortgang en ontwikkelingen van de uitvoering.

Communicatie
Op de gemeentepagina van Hoog en Laag zal melding worden gemaakt van het raadsbesluit.

Financiële consequenties
De financiële vertaling van Beheerplan water & riolering 2022 en verder is te vinden in het
kostendekkingsplan in bijlage 9 bij het Beheerplan. De financiële uitgangspunten die hieraan ten
grondslag hebben gelegen vindt u in hoofdstuk 6 van het Beheerplan zelf. Belangrijk vertrekpunt
hierbij is dat we geen (financiele) problemen door willen schuiven naar de volgende generaties, net
zomin als dat we slecht onderhouden riolen en een niet-klimaatadaptieve gemeente door willen
geven.
Zoals in hoofdstuk 6 van het Beheerplan is weergeven, heeft voorliggend plan ten opzichte van het
vGRP+ 2016-2020 een aantal aanpassingen ondergaan, waaronder:


Wijziging eenheidsprijs vervanging riolering; ten opzichte van het vorige vGRP is de
eenheidsprijs van de vervanging van riolering gewijzigd naar een gemiddeld strekkende
meterprijs van € 1.265. In het vorige vGRP+ is gebruikt gemaakt van de toen beschikbare
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gegevens uit de leidraad Riolering, nu Kennisbank Rioned, en de bekende areaalgegevens. Voor
dit beheerplan is dit aangevuld met de opgedane kennis en de financiële evaluatie van een
aantal uitgevoerde projecten met als uitgangspunt het specifiek maken voor de bodem en
hoogteligging van het Renkumse rioolstelsel. Ook zijn recente ontwikkelingen toegevoegd
(bijvoorbeeld kennis over de aanwezigheid van asbesthoudende voegenkit).
De eenheidsprijs moet monodisciplinair bepaald worden, terwijl we zo vaak mogelijk integraal
willen werken. Naast andere voordelen heeft dit ook een financieel voordeel. Er is geprobeerd
in beeld te brengen hoe groot dit financiele voordeel is en wat de invloed ervan is op de hoogte
van de rioolheffing. Hoewel er al langer integraal gewerkt wordt, wordt er nog niet zo lang ook
financieel gezien integraal gewerkt. Het eerste project dat ook financieel gezien integraal gaat
plaatsvinden is recent van start gegaan.
We kunnen dus nog niet putten uit evaluaties. Schatting is dat we in 2/3 van de gevallen
integraal kunnen werken en verder toch monodisciplinair te werk moeten gaan. Daarnaast
hebben we gekeken naar de financiële besparing als we integraal gaan werken. Een besparing
is met name te realiseren in de zaken die aan de oppervlakte zichtbaar zijn (kolken,
wegreparaties etc) en in ‘algemene projectkosten’ als communicatie etc. Integraal werken
betekent echter ook dat je sommige kapitaalgoederen versneld afschrijft en een ‘verlies’ lijdt
mbt de boekwaarde van de kapitaalgoederen. We zijn nog lang niet zover dat we dit precies in
beeld kunnen brengen. Daarom zijn we uitgegaan van een kostenreductie van 20% op het
moment dat je integraal kunt werken.
In 2/3 van de vervangingsgevallen 20% kunnen besparen, betekent een reductie van de heffing
met 0,25%. De komende tijd wordt meer ervaring opgedaan met de financiële gevolgen van
integraal werken, zodat de gemaakte inschatting realistischer kan worden. De te behalen
vermindering van kosten wordt meegenomen bij een hernieuwde doorrekening van het
kostendekkingsplan (bij voorkeur binnen 2 jaar).


Wijziging vrijvervalriolering splitsing riolering en hemelwater (afkoppelen); ten opzichte van het
vorige vGRP+ is er een splitsing gemaakt tussen riolering en hemelwater (afkoppelen). Hiervoor
is een nieuwe rubriek aangemaakt en worden er aparte investeringen gedaan. Afkoppelen zit
niet in de eenheidsprijs voor de vervanging van vrijvervalriolering.



Wijziging afschrijvingstermijn vrijvervalriolering: ten opzichte van het vorige vGRP+ heeft een
wijziging plaatsgevonden in de afschrijvingstermijn van vrijvervalriolering. Naar aanleiding van
inspecties bevindt deze riolering zich veelal nog in goede staat en gaan tot soms wel 100 jaar
mee. De afschrijvingstermijn waarmee gerekend is, is gewijzigd van 60 jaar naar 70 jaar.



Wijziging verhouding relinen en vervangen; ten opzichte van het vorige vGRP+ is de
verhouding relinen en vervangen gewijzigd. In het kostendekkingsplan behorend bij het vorige
vGRP+ is er uitgegaan van 40% relinen en 60% vervangen. Hierbij is echter te weinig rekening
gehouden met de afweging ‘werk-met-werk’ en in de praktijk blijkt deze verhouding niet te
realiseren te zijn. Het is meer in overeenstemming met de werkelijkheid om rekening te houden
met de verhouding 10% (relinen) om 90% (vervangen).



Wijziging afschrijvingstermijn persleidingen: ten opzichte van het vorige vGRP+ is de
afschrijvingstermijn van zowel HPE- als PVC-leidingen weer gelijk gesteld op 45 jaar.



Lengte te vervangen riolering: uitgangspunt voor het beheerplan water en riolering is net als in
het vorige beheerplan risicogestuurd rioolbeheer.

Planning van de te vervangen lengte komt tot stand op basis van beoordeling van de huidige
kwaliteit van de riolering op basis van recente inspectiebeelden. Het recente beeld kan
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uiteraard afwijken van de voorspelling in 2015. Naar huidige inzichten moet er 7,3 km
vervangen gaan worden in de totale planperiode.


Infiltratievoorzieningen: ten opzichte van het vorige GRP is er in dit beheerplan een maatregel
opgesteld voor het contractbeheer voor de combinatie van zowel het onderhoud van de
infiltratievoorzieningen als de inventarisatie.



In de exploitatie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd o.a. het opnieuw rubriceren van een
aantal budgetten.



Het bedrag aan kwijtscheldingen is verhoogd van € 50.000 naar € 72.000.



Een stijging van het aantal fte van 3,7 naar 7,8 fte. Dit is meer dan in de vorige planperiode. De
belangrijkste ‘veroorzakers’ van deze stijging zijn:
o Beter inzicht in de areaalgrootte; in 2015 zijn we uitgegaan van veel minder
o

hemelwatervoorzieningen dan nu.
De capaciteit die gevraagd wordt van de eigen organisatie voor renovatie en vervanging
was in 2015 nauwelijks meegenomen. Nu hebben we een veel beter beeld van de
benodigde capaciteit voor renovatie en vervanging en is deze wél meegerekend.

Voorziening GRP
In het vorige vGRP 2016-2020 is er voorgesteld om naast de voorziening GRP een voorziening
rioolheffing in te stellen. De voorziening rioolheffing is in het leven geroepen om de jaarlijkse voorc.q. nadelen op exploitatiebudgetten als gevolg van aanbestedings- en efficiencyresultaten toe te
voegen of te onttrekken aan deze voorziening. De raad kan besluiten de gelden in deze voorziening
aan de inwoners terug te geven via de rioolheffing. Tijdens de vorige planperiode zijn aan de
voorziening rioolheffing echter geen dotaties en onttrekkingen gedaan en is de huidige stand € 0.
Om werkbare en niet sterk fluctuerende tarieven te berekenen, wordt voorgesteld om na afloop van
een planperiode nieuwe tarieven vast te stellen op basis van eventuele aanbestedingsresultaten,
efficiencyresultaten of afwijkingen in de gerealiseerde capaciteit (aantal aansluitingen, WOZ
waarde waar het tarief op gebaseerd is, en afwijkende vergunningaanvragen) die de voorgaande
planperiode zijn gerealiseerd en deze resultaten mee te nemen in de nieuwe tarieven voor de
daarop volgende periode.
De Commissie BBV geeft in de notitie Lokale heffingen aan dat het raadzaam is om periodiek,
(voorgesteld wordt bij het opmaken van de jaarrekening), te analyseren welke dotaties en
onttrekkingen ten behoeve van de tariefstelling hebben plaatsgevonden en met welke aanleiding.
Deze gegevens geven vervolgens input voor de nieuwe tarieven voor de daarop volgende
planperiode.
Voorgesteld wordt om de voorziening rioolheffing op te heffen en één voorziening GRP te hanteren.
Vergelijking hoogte rioolheffing met andere gemeenten
Op basis van de Begroting 2021 zoals deze op de website van de diverse gemeenten staat, is een
vergelijking gemaakt van de hoogte van de rioolheffing.
Daarbij zijn alleen financiële getallen meegenomen. In onderstaande tabel zijn de factoren die een
substantiële invloed hebben op de hoogte van de heffing aangegeven, met daarbij een hele grove
indicatie van de invloed.
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invloedsfactor

Kostenverhogend (+) of kostenverlagend (-)

mate van invloed

Areaalgrootte

+

gemiddeld

Aantal kernen

+

klein

Voorzieningenniveau

+

gemiddeld

Grootte en complexiteit

+

gemiddel

Hoe ouder de riolering, hoe hoger de kosten

groot

Kan beide kanten op werken

groot

buitengebied
Aandeel nieuwbouw/leeftijd
riolering
Fysieke omstandigheden
(bodemsoort, helling etc)
Een vergelijking is gemaakt met de 4 buur/samenwerkingsgemeenten. Zij liggen dichtbij ons,
hebben te maken met een vergelijkbare fysieke gesteldheid, maar kunnen heel anders zijn qua
opbouw. Meest extreme voorbeeld is Arnhem: een grote stad, met veel meer inwoners dan
Renkum.
Verder is een vergelijking gemaakt met 4 andere gemeenten uit de zelfde verstedelijkingsklasse
(weinig verstedelijkt) en met ongeveer dezelfde omvang als de gemeente Renkum. Het gaat om
Horst a/d Maas, Leusden, Zuidplas en Utrechtse Heuvelrug.
Voor alle 8 gemeenten en voor Renkum is gekeken naar 1) de kosten op het taakveld riolering (met
de subcategorie die storting of onttrekking uit de voorziening niet meeneemt), 2) er is gekeken
naar de kosten voor de organisatie die meegenomen worden in de heffing en 3) er is gekeken naar
de toe te rekenen kosten (zoals straatvegen).
Het blijkt dat de bedragen die toegerekend worden aan de rioolheffing nogal van elkaar kunnen
verschillen. Daar waar de ene gemeente geen (of heel weinig) overhead meerekent, zijn er ook
gemeenten die veel meer overhead meerekenen dan Renkum. De organisatiekosten (2) zijn voor
Renkum bijna 8 ton, Utrechtse Heuvelrug rekent 2,2 miljoen. En Rhenen nog geen 3 ton.
De toe te rekenen kosten (3) variëren ook enorm. Renkum rekent ruim 5 ton voor het straatvegen,
Rheden ruim 1 ton. Zuidplas niets. Dit maakt het vergelijken enorm lastig, zo niet onmogelijk.
Als je naar de kosten voor het taakveld Water & Riolering kijkt (1), dan zie je dat gemeenten van
een vergelijkbare omvang vergelijkbare kosten maken. Wageningen lijkt veel goedkoper, maar dat
komt omdat de inkomsten van de heffing daar aangevuld worden met bijna 7 ton die uit de
voorziening onttrokken wordt. De andere gemeenten storten in de voorziening.
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Vergelijking van Renkum met de 4 andere weinig verstedelijkte gemeenten met een vergelijkbare
omvang

0,3
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0,2

0,5

Bovenstaand plaatje is als volgt tot stand gekomen:
-

De grootte van de cirkel geeft bij benadering de totale inkomsten uit de rioolheffing weer in

2,2
1,0
0,4

2021. Het cijfer in de witte cirkel geeft de totale inkomsten weer in miljoenen.
-

De ‘partjes’ in de cirkel geven aan wat er aan 4 hoofdgroepen besteed wordt volgens de
begroting voor 2021 (ook in miljoenen). De 2 blauwe partjes zijn uitgaven die direct

0,6
6,36
4,67
4,16
1,72
0,8
1,2
5,1
3,0
3,0

gerelateerd zijn aan Water en Riolering. De iets lichtere blauw gaat om een dotatie aan de
voorziening. Dit is dus een spaarbedrag, dat op later moment wordt besteed aan Water en
Riolering. De iets donkerdere partjes zijn uitgaven die hetzelfde jaar nog plaatsvinden..
NB: De cijfers zijn een benadering! Elke gemeente gaat anders om met de kosten die al dan niet
aan de rioolheffing worden toegerekend en met de indeling in hoofdcategoriën.
Als je Renkum alleen vergelijkt met de 4 andere weinig verstedelijkte gemeenten met een
vergelijkbare omvang (zie bovenstaand plaatje) valt op dat Leusden veel minder uitgeeft
(1,2 miljoen) aan exploitatie en investeringen dan Renkum (2,1 miljoen) en Utrechtse Heuvelrug
veel meer (5,1 miljoen). Zowel Horst a/d Maas als Zuidplas zijn iets duurder (beide gemeenten

0,8

geven ongeveer 3 miljoen uit).

4,24
2,1

Ook is de verhouding tussen de uitgaven voor het taakveld Water en Riolering (blauwe partjes) en
de rioolheffing bepaald. Voor veel gemeenten ligt dat rond de 0,8. Dat betekent dat 80% van de
heffing ook direct aan het taakveld besteed wordt. Uitschieter naar boven zit in deze vergelijking op
0,84 (Horst a/d Maas). Renkum scoort 0,69. Dat betekent dat een relatief groot deel van de heffing
uitgegeven wordt aan indirecte kosten.
Herziening riooltarieven
Uit het kostendekkingsplan blijkt dat een stijging van de rioolheffing nodig is om tot een
kostendekkend tarief te komen.
Wat ons betreft kunt u in december ons voorstel over de Verordening rioolheffing behandelen.
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Juridische consequenties
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de vaststelling van dit plan worden
bekendgemaakt. Er bestaat geen mogelijkheid bezwaar en beroep in te stellen. Tegen uiteindelijke
beschikkingen waarin de rioolheffing aan inwoners wordt opgelegd, bestaat deze mogelijkheid wél.

WMO-aspecten
Een water- en rioleringsplan kent in de uitvoering samenhang met het eerste prestatieveld uit de
Wmo: de leefbaarheid. Dit betekent concreet dat voorgestelde maatregelen een effect hebben op
de leefbaarheid. Dit effect is bij voorkeur positief. Inwoners in een straat kunnen maatregelen
echter soms ook als minder positief ervaren, omdat zij bijvoorbeeld niet gewend zijn afstromend
regenwater te zien terwijl de maatregel juist bedoeld is om het afstromend regenwater zichtbaar te
maken.
Ook kent een water- en rioleringsplan (door uitspraken over de hoogte van de rioolheffing) een
relatie met het minimabeleid. Dit is echter niet direct een prestatieveld in de Wmo.
Veel uitvoeringsmaatregelen zullen een relatie hebben met bereikbaarheid (tijdens de uitvoering of
structureel) voor minder-validen. In het betreffende uitvoeringsproject zal daar aandacht voor zijn.

Duurzaamheid
In de al vastgestelde ambitieniveaus (31 maart 2021) zijn verschillende duurzaamheidsaspecten te
onderkennen.
De rioleringszorg wordt integraal benaderd, waarbij gericht wordt op een planmatige aanpak van
inspecties en het tijdig (maar niet eerder dan nodig) vervangen van riolering, zo mogelijk in
combinatie met de reconstructie van de weg en een herinrichting van de openbare ruimte. Door het
onderhoud goed uit te voeren, wordt het moment van vervangen mogelijk uitgesteld. Bij álle
werken wordt aansluiting gezocht bij de ‘Aanpak duurzame GWW’.
Voor het omgaan met regenwater wordt rekening gehouden met heviger buien, zonder
wateroverlast of schade te veroorzaken.

Effect op vermindering regeldruk
geen

Alternatieven
Een GRP is een wettelijk verplicht plan. Ook na invoering van de Omgevingswet blijft een
kostendekkingsplan verplicht. Er is geen ander alternatief voor dit besluit anders dan ‘niet
vaststellen’.
De raad kan wél besluiten af te wijken van de reeds vastgestelde ambitieniveaus of geen uitvoering
te geven aan eerder gemaakte regionale en landelijke afspraken over klimaatbestendigheid. Dit
kan leiden tot een ander kostendekkingsplan en dus een lagere stijging van de rioolheffing.
Bijlagen:
-

Kostendekkingsplan

-

Beheerplan Water en Riolering

-

Bijlagen bij het Beheerplan Water en Riolering

-

Raadsbesluit
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