
          

   

Raad 29 september 2021 

Amendement is unaniem 

aangenomen. 

Amendement betreffende het Kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan 

Water en Riolering 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 29 september 

2021, behandelend het Kostendekkingsplan/Beheerplan Water en Riolering,  

 

Constaterende dat, 

 

1. als gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet het College aan de 

Raad voorstelt het, tot haar competenties behorende, Beheerplan Water en Riolering 

te behandelen als het, nu nog wettelijk verplichte, gemeentelijk rioleringsplan; 

2. het Kostendekkingsplan de financiële vertaling is van de, in het beheerplan 

genoemde, maatregelen, waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat de reserves niet 

negatief mogen worden; 

3. het Kostendekkingsplan behoort tot het budgetrecht van de Raad en daarmee door de 

Raad vastgesteld dient te worden; 

4. het Kostendekkingsplan een looptijd kent van 70 jaar; 

5. het Beheerplan gebaseerd is op de besluitvorming in de Raad op 31 maart 2021 

aangaande de ambities voor het omgaan met water en riolering; 

6. het Beheerplan in belangrijke mate is gericht op klimaatadaptatie en daarom op o.a. 

door het Rijk vastgelegde ambities op het gebied van afkoppeling van verharde 

oppervlakten en maatregelen tegen verdere verdroging; 

7. uitvoering van het Beheerplan mede daarom belangrijke investeringen en versterking 

van de formatie vergt; 

8. de formatieomvang ook gebaseerd is op kengetallen van Rioned; 

9. deze investeringen niet mogen betekenen dat deze lasten ervan doorgeschoven 

worden naar volgende generaties en daarom in het voorstel de keuze is gedaan om 

de eerstvolgende 10 jaar de heffingen met jaarlijks 2,9% te verhogen, de volgende 

35 jaar 0,43% en de laatste 25 jaar 1,95%; 

10. het percentage directe afboekingen in het voorstel gedurende de eerste 10 jaar 60% 

bedraagt en gedurende de resterende looptijd 30%,   

Overwegende dat, 

 

• weliswaar nu te voorziene investeringen niet doorgeschoven mogen worden naar 

volgende generaties, maar dat ook niet hoeft te betekenen dat de huidige generatie 

de lasten van de investeringen in een verdere en daarmee ongewissere toekomst 

moet dragen; 

• gelet de looptijd van 70 jaar het niet mogelijk is om op toekomstige technologische 

ontwikkelingen te anticiperen; 

• directe afboekingen bepalend zijn voor de, tot de totale kosten behorende, 

rentelasten en daarmee volgende generaties gebaat zijn bij hogere afboekingen; 

• de formatieomvang gebaseerd is op kengetallen van Rioned en niet op 

ervaringscijfers, waarbij niet uitgesloten kan worden dat het afwijkend karakter van 

het Renkumse stelsel in vergelijking tot de aangeduide benchmark-gemeenten, een 

andere formatieomvang betekent; 

• het College heeft aangegeven bij de behandeling in de Raadscommissie dat zij 

voornemens is het Beheerplan tweejaarlijks te toetsen en de Raad eventueel 

mogelijke of noodzakelijke aanpassingen van het Kostendekkingsplan zal voorleggen; 
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• er op deze wijze in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de Raad om het 

Kostendekkingsplan bij te stellen als gevolg van opgedane ervaringen en 

beleidsmatige en technologische ontwikkelingen, 

Besluit het Kostendekkingsplan als volgt te wijzigen: 

1. de verhoging van de heffing over de jaren 2022-2041 bedraagt 2,2%; over de jaren 

2042-2061 is er geen sprake van verhoging (dus 0,0%), terwijl de laatste 30 jaar de 

verhoging 1,15% zal bedragen bij ongewijzigd beleid (conform bijgevoegd 

‘Kostendekkingsplan amendement’); 

2. het percentage directe afboekingen over de periode 2052-2071 te verhogen van 30% 

naar 60% (conform bijgevoegd ‘Kostendekkingsplan amendement’),  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

 

 

VVD   Gemeente  PvdA   D66   PRD 

   Belangen 


