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Geadviseerd besluit 

 

1. Vaststellen startnotitie en hiermee kiezen voor ambitieniveaus: afvalwater Integraal, 

hemelwater Toekomstgericht, grondwater Minimaal, oppervlaktewater Integraal. 

2. De keuze voor de uit te werken ambitieniveaus te zien als startmoment voor het 

uitwerken van het vGRP+. 

 

 

Toelichting op beslispunten 

Een gemeente hoort te allen tijde te beschikken over een  Gemeentelijk Rioleringsplan (verder 

GRP). In het GRP wordt beschreven hoe wij om willen gaan met de riolering. Dit gaat zowel over 

beheersmatige aspecten als over investeringen.  

Het GRP is een beleidsmatig en financieel document over de gemeentelijke watertaken. Dit gaat 

over de taken op het terrein van riolering (afvalwater), maar ook over de zorgplichten met 

betrekking tot hemel- en grondwater. Om aan te geven dat het over álle zorgplichten gaat, heet 

het GRP inmiddels verbreed, ofwel vGRP. Deze verbreding heeft plaatsgevonden als gevolg van een 

wetswijzing per 1-1-2008. 

Ook de Watervisie ‘Renkum werkt aan water’ is aan een update toe. De visie is begin 2007 

vastgesteld terwijl in de jaren erna veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden: wetgeving is in 

een hoog tempo aangepast, er is een Deltaprogramma gaan lopen, de eerste tranche van de 

implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is zo goed als afgerond en de 2e komt eraan, het 

wordt steeds duidelijker dat wij moeten omgaan met een zekere klimaatverandering … 

Omdat wij kunnen voortborduren op de bestaande visie, is het niet wenselijk een geheel nieuwe 

visie te ontwikkelen in een zeer uitgebreid planproces. Daarom is besloten de update van de 

watervisie op te nemen in het vGRP. Daarnaast is de relatie tussen ‘water’ en ‘landschap’ steeds 

nadrukkelijker geconstateerd, bijvoorbeeld in het traject voor de Ruimtelijke Visie. Ook in dit vGRP 

willen we dat meenemen, waardoor we een vGRP+ willen maken. 
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Voordat wij een vGRP+ gaan uitwerken, willen wij graag duidelijkheid hebben over de richting van 

deze uitwerking: op welke ambitie moeten we insteken? 

 

Het vGRP+ wordt door een projectgroep, bemenst door de gemeente en de externe partners 

Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat. Ook de provincie Gelderland en waterschap Rijn 

en IJssel zijn als agendalid betrokken. Hoewel er budget beschikbaar is om het maken van het 

vGRP+ bij een bureau weg te zetten, hebben wij ervoor gekozen het vGRP+ zelf te maken, zodat 

de gemeente dit proces intensiever meemaakt. Een ander effect is dat er meer begrip en draagvlak 

binnen de organisatie ontstaat. Juist in Renkum, waar een groot verschil ervaren wordt in de 

theorie die externen toepassen en de praktijk- en gebiedskennis van Renkumse medewerkers, 

vinden wij dit extra belangrijk. 

De producten worden dus zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Alleen daar waar kennis in 

de projectgroep of interne organisatie van de gemeente Renkum ontbreekt, wordt eventueel 

externe deskundigheid ingehuurd. Dit gebeurt pas nadat gecheckt is of het bestaande netwerk de 

ontbrekende kennis kan aanvullen en in overleg met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. 

 

Beoogd effect 
De startnotitie is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de richting en ambitieniveau waarin het 

vGRP+ gaat worden uitgewerkt. Verder willen wij ervoor zorgdragen dat we een kwalitatief 

hoogstaand product ontwikkelen. 

 

Kader 

De Wet milieubeheer (Wm, art. 4.22) bepaalt dat de gemeenteraad periodiek een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) vaststelt voor een periode die door de raad wordt bepaald. 

In het GRP staat welke voorzieningen er aanwezig zijn voor het afvoeren van afvalwater en 

regenwater en wat het beleid is voor de gemeentelijke zorgplichten voor water (naast afvalwater 

en hemelwater ook grondwater). Verder wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met 

investeringen (aanleg en vervanging), beheer, de milieugevolgen en de financiële gevolgen. 

In 2011 is het Bestuursakkoord Water (BAW) gesloten, wat oproept tot meer samenwerking in de 

waterketen. Bovendien is in dit BAW afgesproken om naar minder meerkosten te streven in de 

waterketen. 

 

Argumenten 
In de startnotitie 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 voor het ambitieniveau Toekomstgericht.  

Voor grondwater kiezen we het minimale ambitieniveau.  

Voor oppervlaktewater kiezen we het ambitieniveau Integraal.  

De onderbouwing van deze keuze wordt gegeven in het desbetreffende hoofdstuk. 
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Dit advies wordt in onderstaand figuur afgebeeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanttekeningen 
Om de relatie tussen ‘water’ en ‘landschap’ nog beter te benadrukken zoals ook in de Ruimtelijke 

Visie is gebeurd, 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. Met het aangeven van uitgangspunten is hiervoor een kader 

gegeven. 

 

Draagvlak 
In november 2014 zijn twee avonden over wateroverlast georganiseerd. Aanwezigen op deze 

avonden spraken zich heel nadrukkelijk uit voor het ter plaatse en in het zicht verwerken van 

hemelwater. In de loop van het traject worden inwoners verder meegenomen bij de 

totstandkoming van het vGRP+. 

 

Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van de ambitieniveaus zal het vGRP+ conform de gekozen ambitieniveaus voor de 

gemeentelijke zorgplichten water en oppervlaktewater uitgewerkt worden door de projectgroep.  
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Indien nodig wordt externe deskundigheid ingehuurd om de projectgroep bij te staan, passend 

binnen de begroting. Daarna zal het vGRP+ nog in 2015 aan de raad aangeboden worden ter 

vaststelling. 

 
Communicatie 
Wij hebben een persbericht geschreven, dat aan de pers is verzonden toen wij besloten u dit 

voorstel te doen.  

 

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 vGRP+, 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. 

 

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. 


