
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  18 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  E.G.H. Kok, Openbare werken  

Onderwerp:  Uitvoeringsprogramma vGRP voor de jaren 2013, 2014 en 2015 

 

1. Aanleiding 

De gemeenteraad heeft op 23 april 2013 het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 

(vGRP) vastgesteld en de daarbij behorende geprognotiseerde investeringen. Daarvan 

uitgaande is in de begroting 2014 een investeringskrediet opgenomen van €2,77 miljoen, ook 

wel het Raamkrediet 2014 genoemd. De volgende stap in de besluitvorming is het vaststellen 

van het Uitvoeringsprogramma. Bijlage 1 geeft een overzicht van de (beoogde) projecten die 

vallen onder het Uitvoeringsprogramma 2014-2015. Met dit memo wordt u nader geïnformeerd 

over het Uitvoeringsprogramma’s 2013, 2014-2015. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het college heeft in zijn vergadering van 18 maart 2014 besloten om: 

 

Het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 (bijlage 1) behorende bij het Raamkrediet 2014 

van verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 vast te stellen. 

 

Bij recent uitgevoerde rioolinspecties hebben we geconstateerd dat een flink aantal riool-

stelsels in zeer slechte toestand verkeert, veel meer dan we bij vaststelling van het vGRP2013-

2016 hadden voorzien. Op basis van risico’s (instorting, veiligheid, overlast, milieuschade, e.d.) 

hebben we een lijst van projecten samengesteld, die wij op de korte termijn dienen te initiëren.  

 

In vGRP2013-2016 gaat uit van adequate invulling van de zorgplichten. Dit houdt in dat 

opgaven zoveel mogelijk worden gecombineerd, bijvoorbeeld verbeteringen te combineren met 

rioolvervangingen. Ook is getracht de programma’s van de productgroepen GMP, Wegen en 

Groen zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen. Dit is in de lijn met de gedachte uit de inte-

grale visie op beheer van de openbare ruimte.  
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Het resterende krediet (€ 1,5 miljoen) uit de Raamkredieten 2009-2012 in te zetten voor het 

Uitvoeringsprogramma 2014-2015. 

Bij vaststelling van het vGRP gingen we uit van een investeringsvolume dat was gebaseerd op 

de toen beschikbare informatie. Omdat we nu een beter beeld hebben blijkt dat er op diverse 

plaatsen op de zeer korte termijn maatregelen nodig zijn. Het Raamkrediet 2014 is hiertoe niet 

toereikend. Wij stellen daarom voor het restant van de Raamkredieten 2008-2012, geraamd op 

€1,5 miljoen in te zetten voor het Uitvoeringsprogramma 2014-2015. Het totale Raamkrediet 

voor het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 is dan €2,77 + €1,5 miljoen is €4,27 miljoen.  

  

Het Raamkrediet 2015 en de rioolheffing voor de jaren 2015 en 2016 bij de komende evaluatie 

van het vGRP 2013-2016 te concretiseren waarbij wordt opgemerkt dat de rioolheffing in 2015 

en 2016 minder dan €16 behoeft te stijgen;  

Het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 bestaat een groot aantal rioolprojecten. Gelet op de 

omvang (aantal) en complexiteit (bijvoorbeeld herinrichting openbare ruimte) verwachten wij 

dat de daadwerkelijke uitvoering voor een groot deel in 2015 en in 2016 zal plaatsvinden. 

Omdat we nu een goed beeld hebben van de toestand van de rioolstelsels gaan we er van uit 

dat in 2015 geen nieuwe urgente rioolprojecten behoeven te worden opgestart.     

 

Met de raad hebben we afgesproken dat we medio 2014 komen met een evaluatie van het 

vGRP. In de evaluatie komen aan de orde de verwachte rioolmaatregelen (investeringen) en 

de kosten voor het beheer en onderhoud (exploitatie). De evaluatie zal een doorkijk geven van 

de ontwikkeling van de rioolheffing dat als uitgangspunt kan dienen voor de begroting 2015.    

 

Risico’s 

De realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 heeft de volgende risico’s: 

 

De genoemde ramingen zijn gebaseerd op kostenkengetallen. Door bijvoorbeeld 

bodemvervuiling, moeilijke uitvoering (beperkte ruimte, hoge grondwaterstanden, enz.) die nu 

nog niet volledig in beeld zijn, kunnen de ramingen overschreden worden. Echter kunnen we 

ook meevallers hebben, zoals alternatieve (voordeliger) maatregelen en lagere inschrijvingen.  

 

Wij gaan er van uit dat de projecten in 2014 en 2015 in uitvoering zijn genomen. Factoren die 

de voortgang kunnen beïnvloeden zijn inspraak (bezwaren), vergunningsprocedures en 

wijzigen van de focus op het projectresultaat door bestuurlijke invloed. Een belangrijke 

bestuurlijke discussie (besluitvorming) is de reconstructie van de openbare ruimte. Naar 

verwachting zal medio 2014 een notitie daarover worden behandeld in de raad.  

 

We hebben de inzet van het Raamkrediet 2014 GRP2013-2016 voor de verschillende 

projecten op basis van beschikbare informatie gemotiveerd. Het is niet uit te sluiten dat 

gaandeweg het Uitvoeringsprogramma 2014-2015 bijgesteld moet worden.    

3. Conclusie 

Met dit memo stel ik u op de hoogte van de rioolprojecten die we de komende jaren ten uitvoer 

willen brengen. Door het inhalen van de achterstand van rioolinspecties hebben we sinds kort 

een goed beeld gekregen van de toestand van het rioolstelsel en kunnen we rioolprojecten 

prioriteren. De beschikbare Uitvoeringskredieten 2013, 2014 en het restant van de 

Raamkredieten 2008-2012 zetten we hierdoor zoveel mogelijk adequaat in. 

Naar verwachting wordt medio 2014 de evaluatie van het vGRP 2013-2016 in de raad 

behandeld. In de evaluatie komen aan bod het strategisch maatregelenprogramma 

(investeringsprogramma) en de ontwikkeling van de rioolheffing.   

 

 

Bijlagen 
1. Overzicht uitvoeringsprogramma’s Raamkredieten GRP2008-2012, 2013 en 2014 


