
ate 

°E 

äs Hof van 

o_Twente 

Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 

Registratienummer: 633394 

Voorstel: 

1. Het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 

vaststellen 

2. Voor riool- en waterbeheermaatregelen jaarlijks 

een Raamkrediet van €1,5 miljoen beschikbaar 

stellen 

3. Kennis nemen van het kostendekkingsplan GRP 

2017-2020 en de uitkomsten daarvan meenemen 

in de begrotingsbehandeling 2018 

4. De exploitatiebegroting 2017 bij de 2° berap 

wijzigen     

Argumenten 

Opmerking vooraf: Het GRP 2017-2020 bestaat uit een 

hoofddocument en een achtergronddocument. In dit 

Raadsvoorstel wordt bij onderstaande argumenten 

verwezen naar de daarop betrekking hebbende 

paragraaf in het hoofddocument. 

1.1 Planperiode van het Gemeentelijk rioleringsplan 

2013-2016 is verstreken (paragraaf 1.1). 

Elke gemeente is verplicht (Waterwet en Wet milieu- 

beheer) om voor een planperiode een Gemeentelijk 

rioleringsplan (kortweg: GRP) vast te stellen. In het 

GRP staat hoe invulling wordt gegeven aan de zorg- 

plichten: inzamelen en afvoeren van afval-, hemel- en 

grondwater. De planperiode van het huidige GRP is 

verstreken, hierdoor is het nodig een GRP vast te 

stellen. Bij vaststelling van het nieuwe GRP voor een 

planperiode 2017-2020, vervalt het bestaande GRP 

2013-2026. 

1.2 De resultaten van de evaluatie zijn meegenomen 

in het GRP (paragraaf 3.1) 

Uit de evaluatie van de uitvoering van het GRP blijkt dat 

de uitvoering van de zorgplichten van een LAAG- naar 

een gemiddeld BASIS-niveau is gebracht. Het aantal 

meldingen en storingen is afgenomen, het beheer is op 

orde en er inzicht in de toestand van de voorzieningen. 

Achtergebleven zijn de prestaties op gebied van 

communicatie/educatie (Waterloket), handhaving op 

foutief lozingsgedrag en uitvoering van rioolprojecten. 



Om ook voor deze prestaties tot het BASIS-niveau te 

komen zal in de komende planperiode ingezet worden 

op de ‘achtergebleven’ prestaties. 

1.3 Het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 is op 

onderdelen gewijzigd (paragraaf 4) 

Bij vaststelling van het huidige GRP heeft de Raad 

besloten de zorgplichten uit te voeren op BASIS-niveau, 

te bereiken in de periode 2013-2020. Het voorliggende 

GRP gaat uit van het kwaliteitsniveau van het huidige 

GRP. Door interne- en externe ontwikkelingen en voor 

uitvoering van doelmatig beheer is het nodig om het 

huidige GRP op onderdelen te actualiseren, die hierna 

worden belicht. 

Afvalwater buitengebied (paragraaf 4.1.1) 

De meeste percelen in het buitengebied zijn aange- 

sloten op drukriool. Daarmee is de zorgplicht maximaal 

ingevuld. In ongeveer tien gevallen spelen er specifieke 

problemen waardoor er geen sprake is van doelmatig 

beheer. In die gevallen wordt onderzocht of een 

individuele afvalwaterbehandeling (IBA, septic-tanks) 

een goed alternatief is. Het beheer en onderhoud van 

het alternatief blijft in handen van de gemeente, zodat 

de zorgplicht maximaal wordt ingevuld. 

  

Hemelwaterzorgplicht (paragraaf 4.1.2) 

Perceelseigenaren dienen in principe hemelwater op 

eigen terrein te verwerken. Het verplichten tot 

afkoppelen van de bestaande bebouwing is uit oogpunt 

van milieurisico’s en hoge kosten niet altijd wenselijk. In 

het GRP zijn kaders opgenomen waaraan initiatieven 

van derden kunnen worden getoetst dat transparantie 

en gelijkheid ten goede komt. 

  

Klimaatadaptatie (paragraaf 4.1.2) 

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreme 

neerslag toe, zijn er vaker lange perioden met droogte 

of neerslag. Hierdoor neemt de kans op (grond-) 

wateroverlast en de milieubelasting toe. De negatieve 

effecten vangen we op door in rioolprojecten daar waar 

mogelijk de openbare ruimte robuust in te richten en 

gescheiden afvoersystemen aan te leggen. Omdat de 

klimaatverandering sneller gaat dan verwacht stellen wij 

voor om niet alleen bij rioolprojecten, maar bijvoorbeeld 

ook bij wegenbouwprojecten klimaat adaptieve riool- 

maatregelen uit te voeren. Dit betekent een hogere 

ambitie ten opzicht van het bestaande GRP. 

  



Duurzaamheid (paragraaf 4.1) 

Het aspect Duurzaamheid is in het GRP aangescherpt 

ten opzichte van het huidige GRP. Bij beheer en de 

(her)inrichting van het watersysteem wordt het ambitie- 

web aangehouden. Dit is een methode waarin de 

aspecten Energie & Klimaat, Materialen & Grondstoffen 

en Kosten & Waarde worden meegewogen. De 

afgelopen periode hebben we ingezet op duurzame 

innovaties (zoals bij pompinstallaties) en optimalisaties 

van afvoersystemen. Hierdoor is het elektriciteits- 

verbruik met circa 10% afgenomen. 

  

1.4 Voor het Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 is 

draagvlak (paragraaf 6.3) 

Het GRP is samen met waterschappen opgesteld en 

heeft de instemming van deze instanties. Het ontwerp- 

GRP is voor inspraak ter inzage gelegd voor de burgers 

en bedrijven en stakeholders. Er is één zienswijze 

ontvangen die geen rechtstreekse betrekking had op de 

inhoud van het GRP. Deze zienswijze geeft geen 

aanleiding tot aanpassing van het GRP. 

21 De geprognotiseerde uitgaven zijn gebaseerd op 

werkelijke toestand van de voorzieningen (paragraaf 

5.1) 

Van vrijwel alle voorzieningen (riolen en gemalen) is de 

onderhoudstoestand bekend. Op basis van verwachte 

levensduur en risico's is voor de periode tot 2030 een 

maatregelenprogramma opgesteld. Voor de uitvoering 

is jaarlijks een investering nodig van €1,25 miljoen. 

2.2 In het Raamkrediet zijn extra middelen voor klimaat- 

opgaven opgenomen (paragraaf 5.1) 

Jaarlijks wordt aan wegen groot onderhoud uitgevoerd 

dat wordt gefinancierd met algemene middelen. 

Omdat de cyclus van groot onderhoud wegen (25 jaar) 

afwijkt van dat van riolering (60 jaar) kunnen projecten 

niet altijd worden gecombineerd tot integrale projecten. 

Gelet op de klimaatontwikkeling, de afspraken 

(inspanningsverplichting) die met andere overheden zijn 

gemaakt over klimaatadaptatie en de doelmatige inzet 

van middelen, is integrale aanpak nodig. Dat kan 

worden bereikt door jaarlijks €250.000 bovenop de 

reguliere rioolvervanging (€1,25 miljoen) beschikbaar te 

stellen. 



3.1 Het kostendekkingsplan geeft inzicht in de 

financieringsbehoefte (paragraaf 5.2) 

Voor het bepalen van de financiering van de zorg- 

plichten is een kostendekkingsplan gemaakt. De 

exploitatiekosten voor beheer en onderhoud zijn op 

basis van beheer- en onderhoudsplannen geactuali- 

seerd en de benodigde formatie is bepaald. Alle 

berekeningsvarianten tonen aan dat de rioolheffing in 

de planperiode gelijk kan blijven. Halverwege de 

planperiode (2019) zal op basis van actuele informatie 

een nieuw kostendekkingsplan worden opgesteld. De 

uitkomsten daarvan worden meegenomen bij de 

begrotingsbehandeling 2020. 

3.2 De hoogte van de rioolvoorziening is hoger dan 

noodzakelijk (paragraaf 5.2) 

De rioolvoorziening (reserve) heeft tot doel om 

fluctuaties van de rioolheffing tegen te gaan, omdat 

inkomsten en uitgaven jaarlijks verschillen. Met de 

rioolvoorziening van € 0,5 miljoen kan dat worden 

opgevangen. Per 1-1-2017 bedroeg de rioolvoorziening 

€1,86 miljoen. In de Begroting 2017 is een onttrekking 

geraamd van € 0,48 miljoen. 

De hoogte van de voorziening is voornamelijk het 

gevolg van temporisering van rioolprojecten en lagere 

investeringsbehoefte dan geprognotiseerd bij vast- 

stelling van het GRP 2013-2016. In 2017 en 2018 wordt 

de achterstand zoveel mogelijk weggewerkt. 

De rioolheffing is opgelegd om de uitvoering van de 

zorgplichten te bekostigen. Financiële wetgeving maakt 

het niet mogelijk om de rioolvoorziening anders in te 

zetten dan voor riolering en ook andere financierings- 

vormen, zoals vervroegd afschrijven, is niet mogelijk. 

3.3 Bij de begrotingsbehandeling wordt de rioolheffing 

2018 vastgesteld 

De bespreking over de vaststelling van de heffingen 

vindt plaats bij de behandeling van de Begroting 2018. 

De resultaten van het kostendekkingsplan, zullen daarin 

worden meegenomen. Daarnaast speelt de stand van 

de rioolvoorziening (zie argument 3.2) een rol. Gelet op 

die stand zullen wij uw raad dan voorstellen om een 

korting van €25,00 per jaar op de rioolheffing in 2018 en 

2019 door te voeren. 

41 De exploitatiebegroting 2017 komt niet overeen 

met het kostendekkingsplan (paragraaf 5.1) 

Het kostendekkingsplan gaat uit van geactualiseerde 

kosten voor de uitvoering van de zorgplichten. Deze 

kosten wijken enigszins af van de kosten in de 

begroting 2017. Om afwijkingen tussen de begroting en 

rekening over het jaar 2017 te voorkomen is aanpas- 

sing van de Begroting 2017 nodig. Dit zal worden 

meegenomen bij de 2° berap 2017. 



Risico’s 

Financiering niet-riool gerelateerde werken 

In de afgelopen planperiode zijn bij rioolprojecten de 

wensen van burgers daar waar mogelijk meegenomen. 

Evenzo opgaven die voortvloeien uit een efficiënt te 

beheren openbare ruimte. Om dat mogelijk te maken 

zijn budgetten voor reconstructie beschikbaar gesteld, 

die maximaal zijn ingezet. Opgemerkt wordt dat 

reconstructiebudgetten niet ten laste kunnen worden 

gebracht van het GRP, omdat deze geen betrekking 

hebben op de wettelijke zorgplichten. 

Ook in de komende planperiode verwachten wij dat er 

behoefte is aan reconstructiebudgetten, omdat de 

rioolvervangingen in de ‘oude’ wijken spelen. 

Op basis van een gangbare kostenverdeling (30% 

reconstructieopgaven en 70% rioolopgaven) en 

geprognotiseerde rioolopgaven is in de planperiode een 

reconstructiebudget nodig van circa €800.000,00 

(€200.000 per jaar). Indien deze niet beschikbaar 

worden gesteld gaat dat ten koste van draagvlak 

(langere voorbereidingstijd) voor rioolprojecten, 

doelmatige inrichting van de openbare ruimte (hogere 

kosten beheer) en integrale aanpak (bovengrond en 

ondergrond). 

Alternatieven 

Omdat de ambitie (kwaliteitsniveau) vastligt blijft over 

alternatieven voor de bekostiging van de gemeentelijke 

watertaken (beslispunt 3). 

Uitvoering 

Uitvoeringsplannen 

Jaarlijks wordt door het college een uitvoeringsplan 

vastgesteld voor de voorbereiding en uitvoering van 

rioolprojecten. Hiervoor worden de Raamkredieten GRP 

ingezet. De rioolprojecten worden afgestemd met 

interne en externe initiatieven en plannen. De raad 

wordt met beraps geïnformeerd over de voortgang van 

de projecten. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd 

conform het vastgestelde Beheer- en onderhoudsplan 

(2015). 

Tussentijdse evaluatie voortgang GRP 2017-2020 

In 2019 zal de Raad met een notitie geïnformeerd 

worden over de uitvoering van het GRP. Deze tussen- 

tijdse evaluatie zal inzicht geven in de voortgang van de 

prestaties en de financiële situatie per 1-1-2019. 



Bekendmaking vaststelling 

Na vaststelling van het GRP 2017-2020 worden 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, waterschap 

vechtstromen, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswater- 

staat en Vitens schriftelijk daarvan op de hoogte 

gesteld. 

Waterloket 

Dit jaar zal er een begin worden gemaakt met het 

inrichten van het digitaal Waterloket op de website van 

de gemeente. Er zal onder andere aandacht worden 

geschonken aan de negatieve effecten van de klimaat- 

verandering en de (voorzorg)maatregelen die de 

gemeente en de burgers kunnen treffen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burge 
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