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In november 2020 heeft u het vGRP+ 2016-2020 met een jaar verlengd. 

Bij dit besluit is u toegezegd dat er een nieuw kostendekkingsplan opgenomen zal worden in het 

Beheerplan Water en Riolering. Ook is in dit besluitvormingstraject meegenomen dat de 

Omgevingswet naar verwachting op 1-1-2022 van kracht wordt, dat de verplichting tot een GRP 

gaat vervallen en dat we van deze samenloop van planningen gebruik willen maken om de meer 

strategische en/of beleidsmatige zaken te regelen in het kader van de Omgevingswet en de meer 

uitvoeringsgerichte/operationele taken vast te leggen in het beheerplan. 

 

Op 26 mei 2021 is het besluit genomen om de invoering van de Omgevingswet (verder Ow) uit te 

stellen tot 1-7-2021. Dit geeft voor dit moment helderheid, na een periode waarin de geluiden voor 

uitstel steeds luider werden, maar het niet duidelijk was óf de invoering uitgesteld zou worden en 

zo ja, tot wanneer. 

 

Inhoudelijk 

We kunnen er redelijk eenvoudig voor zorgen dat het Beheerplan inhoudelijk gaat voldoen aan de 

Wet Milieubeheer (Art 4.22), die nog van kracht zal zijn tot 30-6-2022. 

Voor het strategische deel valt er wellicht een gat tussen het verlopen van het vGRP+ per 31-12-

2021 en het mogelijk nog niet van kracht zijn van een alternatief. Dit is redelijk eenvoudig op te 

lossen mocht zich dit voordoen. Afstemming hierover wordt gezocht met de projectleider van de 

Omgevingsvisie. 
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Procesmatig 

Procesmatig gaat er echter een ander 

verhaal spelen. Omdat de invoering 

van de Omgevingswet is uitgesteld, 

blijven immers de ‘oude’ wetten 

langer van kracht. Dat betekent dat 

ook de Wet Milieubeheer nog geldig 

is begin 2022. 

Conform de Wet Milieubeheer dient 

een gemeente te beschikken over 

een GRP (Art 4.22). Aan de 

totstandkoming van een GRP worden 

proceseisen gesteld (Art.4.23). 

 

Bij het opstellen van een GRP moet GS, de zuiveringsbeheerder (in ons geval Waterschap Vallei en 

Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel) én de regionale waterbeheerders (beide waterschappen én 

Rijkswaterstaat) betrokken worden. 

Tot nog toe is dit niet het geval geweest. De bestaande samenwerking met de diverse partijen is 

verschillend van karakter, waardoor zij nu al een verschillend informatieniveau hebben. 

1. Met het Waterschap Vallei en Veluwe bestaat er een intensieve samenwerking. Zij hebben 

er weet van dat de gemeente Renkum een Beheerplan Water en Riolering aan het maken 

is. In het reguliere overleg met het waterschap heeft het waterschap in Q1 21 aangegeven 

graag mee te willen denken, maar nog geen capaciteit te hebben (medewerker zou pas in 

mei starten). Inmiddels heeft het waterschap laten weten dat zij graag betrokken worden, 

ondanks dat de nieuwe medewerker pas in augustus begint.   

2. Met het Waterschap Rijn en IJssel is inmiddels contact geweest. Omdat het maar om een 

heel klein stukje Renkum gaat (riolering Klingelbeek, lozing Slijpbeek en riolering 

woonboten) hebben zij voorgesteld om zo nodig schriftelijk te reageren op conceptstukken, 

die half juni verzonden worden. 

3. Het contact met Rijkswaterstaat is moeizamer en er is nog niet gesproken met de 

aangewezen contactpersoon. Ook met Rijkswaterstaat is inmiddels afgesproken dat zij de 

conceptstukken toegestuurd krijgen, waarop zij eventueel reageren. 

 

Huidige inzet 

Het uitstellen, of eventueel  langer uitstellen of zelfs afstellen van de Omgevingswet heeft dus als 

consequentie dat we langer te maken hebben met de aloude Wet Milieubeheer en moeten blijven 

voldoen aan de regels die daarin gesteld worden. 

De tabel op de volgende bladzijde geeft een overzicht van de diverse scenario’s. Per scenario zijn 

we tot een advies gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4.23 Wet Milieubeheer 

1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door 

burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het 

plan in elk geval: 

a. gedeputeerde staten, 

b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar 

het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en 

c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het 

ingezamelde water wordt geloosd. 

2. … 

3. …. 
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Scenario Effect op 

beheerplan 

Beheersmaatregel Consequenties 

beheersmaatregel 

Advies 

Uitstel Ow naar 

1-7-22 

Kans: groot 

95%? 

Nauwelijks 

effect 

Raad informeren 

over omgang met 

strategische 

onderdelen. 

Raad informeren 

over de manier van 

voldoen aan Wm. 

Andere partijen 

alsnog betrekken bij 

de totstandkoming 

van het beheerplan. 

 

Vertraging door 

twijfels van de 

politiek bij de 

gekozen oplossing. 

In het ‘worst-case 

scenario’ zou dat er 

toe kunnen leiden 

dat het beheerplan 

niet per 1-1-22 in 

zou kunnen gaan. 

Financieel en 

operationeel zou 

dat voor knelpunten 

zorgen. 

1) De strategische 

onderdelen uit het 

vGRP+ 2016-2020 

die niet op tijd 

verankerd kunnen 

worden in een 

‘Omgevingswetproof’ 

instrument, worden 

middels een korte 

notitie tijdelijk 

geborgd. 

2) Inhoudelijk gaat 

het beheerplan 

voldoen aan de Wm, 

ook als dat niet tot 

de ‘standaard’ 

inhoud van een 

beheerplan 

Openbare Ruimte 

beantwoordt. 

3) Er wordt 

voorkomen dat 

invoering van het 

beheerplan over de 

jaarwisseling 

getrokken wordt. 

Uitstel Ow 

naar 1-1-23 

of afstel. 

Kans op 

verder 

uitstel: klein 

Kans op niet 

doorgaan: 

Zeer klein 

Groot Herbezinning op 

relatie GRP (Wet 

milieubeheer) vs 

wens gemeente 

voor beheerplannen 

openbare ruimte. 

Contact met te 

betrekken partijen. 

Contact met 

partijen moet leren 

of de gekozen  

betrokkenheid goed 

genoeg was of nog 

moet verbeteren. 

Zo nodig wordt een  

nieuwe planning 

opgesteld. Mogelijk 

uitstel van 0,5-1 

jaar.  

Uitstel van 

vaststelling 

beheerplan water en 

riolering en opnieuw 

verlenging van het 

huidige vGRP+ 

2016-2020. 

 

  

Conclusie 

Het effect van uitstel van de Omgevingswet is nu nog relatief beperkt: we zetten vol in op het 

maken van een Beheerplan Water & Riolering (en kiezen daarmee voor het 1e scenario). Dat 

betekent: 

1) De strategische onderdelen uit het vGRP+ 2016-2020 die niet op tijd verankerd kunnen worden 

in een ‘Omgevingswetproof’ instrument, worden middels een korte notitie tijdelijk geborgd. 
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2) Inhoudelijk gaat het beheerplan voldoen aan de Wet Milieubeheer, ook als dat niet tot de 

‘standaard’ inhoud van een beheerplan Openbare Ruimte beantwoordt. 

3) Er wordt voorkomen dat invoering van het beheerplan over de jaarwisseling getrokken wordt. 

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 
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