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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Gemeentelijk rioleringsplan 2018 - 2022  

Commissie: 
Samen wonen 8 februari 2018  

BBVnr: 
1256405 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
22 februari 2018 
 

Raadsvoorstelnr.: 
1274763 

e-mailadres opsteller:  
a.goedhart@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2018 – 2022 vast te stellen. 
2. In te stemmen met het scenario ‘evenwichtig toekomstbestendig beleid’.  
3. De financiële effecten te verwerken in de 1e tussenrapportage 2018 en de Begroting 2019. 

 
 

Inleiding 
Gemeenten hebben een wettelijke plicht om over een geldig GRP te beschikken. Dit GRP is de 
opvolger van het GRP 2013-2017. Voorliggend GRP is daarom vanaf 1 januari 2018 van kracht 
en geldt tot en met 2022. 
 
In het GRP wordt teruggeblikt op de voorgaande planperiode en de ontwikkelingen voor de komende 
planperiode. Door de invoering van de Omgevingswet na 2020 is dit het laatste GRP in deze vorm. 
Binnen de Omgevingswet wordt het beleidsdeel van het GRP namelijk een programma. Het 
beheerdeel wordt opgenomen in omgevingsplannen. Ondanks dat er nog geen resultaten van een 
klimaatstresstest beschikbaar zijn, wordt in dit GRP voorgesorteerd op maatregelen om in de 
toekomst niet verrast te worden door klimaatveranderingen. Geregeld vragen bewoners hier ook 
om. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van het huidige GRP.  
 
Afstemming met andere (beheer)disciplines is nadrukkelijk een uitgangspunt ter voorbereiding op 
een nieuw klimaatscenario en een veranderende leefomgeving. 
 
Het GRP geeft richting aan de wijze waarop: 

 stedelijk afvalwater getransporteerd en ingezameld wordt; 

 afvloeiend hemelwater doelmatig verwerkt wordt. Dit voor zover de houder het niet 
redelijkerwijs kan verwerken, afvoeren op of in de bodem of op het oppervlaktewater kan 
brengen; 

 maatregelen worden getroffen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de op deze grond toegedeelde functies te voorkomen 
of beperken. 

 
 
Beoogd effect 
Het behoud van een betrouwbaar rioolstelsel dat voorbereid is op de toekomst met een 
kostendekkend riooltarief. 
 
Relatie met beleidskaders   
Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu.  

a. Duurzaamheid als uitgangspunt, thema water “Omgevingsvisie Ridderkerk.”  
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b. Afwegingskader Participatie.  
Argumenten 
1. Het GRP 2018-2022 vast te stellen, want het GRP 2013 – 2017 is niet meer actueel.  

 
2. In te stemmen met het scenario ‘toekomstbestendig evenwichtig beleid.’’ 

2.1 Klimaatadaptatie vindt plaats door een optimale synergie tussen rioolbeheer, 
wegbeheer, groenbeheer en stedelijk ontwerp. 

 
2.2 Inwoners vragen visie om mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen.  

Toekomstbestendig beleid geeft klimaatadaptatie een duidelijke plek in het beleid.   
 
3.  In de tussenrapportage worden de budgetten bijgesteld. 

3.1  Dit biedt de mogelijkheden om  het toekomstbestendig beleid te financieren.  
 

Overleg gevoerd met  
Externe adviseur, waterschap Hollandse Delta en de afdeling financiën van de BAR-organisatie.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing   

 
Uitvoering/vervolgstappen  
Maatregelen, reconstructies en vervangingen zullen worden aangepast op de geactualiseerde 
planning van het nieuwe GRP 2018-2022.  
 
Evaluatie/monitoring  
In de planning- en control cyclus wordt gemonitord of alles volgens plan verloopt. Afwijkingen 
worden gemeld in de tussenrapportages. In 2022 wordt het beleidsdeel van het GRP een programma 
binnen de Omgevingswet. In het beheerplan wordt een terugblik gegeven over de periode 2018 – 
2022. 
 
Financiën  
De rioolheffing mag niet meer dan kostendekkend zijn. De Gemeentewet art. 229b geeft aan dat de 
begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten. Bij de jaarrekening 
2017 bedraagt de stand van de voorziening naar verwachting € 6.378.500.  
 
Het voorgestelde scenario leidt tot onderstaande financiële mutaties; 

 De doorbelasting vanuit baggeren en onderhoud watergangen is verhoogd van € 30.000 naar  
€ 50.000 (16% van de totale kosten).  

 De doorbelasting vanuit straatvegen is gehandhaafd op € 33.500 (10% van de totale kosten). 
De gemeente heeft beleidsvrijheid om de doorbelasting in de toekomst verder te verhogen. 

 Het budget ‘Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten’ onder Planmatig onderhoud is 
gesplitst in ‘Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten’ en ‘Advieskosten.’ 

 
Rioolheffing: 

 Door dit nieuwe GRP, met daarin uitgaven voor ‘evenwichtig toekomstbestendig beleid’, 
wordt in de tariefberekening voor 2019 rekening gehouden met een tariefstijging van 2%. Of 
er nog andere factoren zoals inflatiecorrectie of verrekening overschotten/tekorten 
voorgaande jaren de tariefberekening voor 2019 gaan beïnvloeden is op dit moment nog niet 
bekend. In december 2018 worden de voorstellen leges en tarieven 2019 voorgelegd. 
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Juridische zaken  
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid  
Door in te zetten op een duurzame toekomst wordt samen met gebruikers van de werk-, woon-, en 
leefomgeving ingezet op een integrale benadering. De opbrengsten hiervan zijn niet altijd exact in 
Euro’s uit te drukken.  

 Mens, met behulp van dit beleid wordt bewustzijn over de inzameling, transport en verwerking 
van afvalwater bevorderd. Dit is een belangrijk thema in het kader van volksgezondheid, de 
oorspronkelijke aanleiding om de leefomgeving veilig te ontdoen van ziekmakende afvalstoffen.   

 Planeet, het in stand houden van een gezond leefmilieu van mens, dier en plant.  

 Economie, het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de leef- en werkomgeving. Een 
omgeving, die ondanks klimaatontwikkelingen bereikbaar en leefbaar blijf voor jong en oud.  

 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Na vaststelling van het nieuwe GRP zal hierover gecommuniceerd worden via de geëigende kanalen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

- Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 – 2022.  


