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Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan

Voorstel:
Instemmen met vaststelling nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan uiterlijk maart 2008.
Toelichting
De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) op te stellen en dit regelmatig te
actualiseren. In het GRP worden o.a. de plannen van de gemeente ten aanzien van riolering beschreven evenals
de kosten die daarvoor nodig zijn. Voor de financiële dekking wordt een rioolheffing vastgesteld. Het GRP is een
beleidsdocument met een looptijd van zeker 4 jaar. Overigens noemt de wet zelf geen termijn. De procedure om
tot een vastgesteld GRP te komen kan daarbij behoorlijk lang duren. Met het vorige GRP werd al in 1998
begonnen en het werd pas in 2000 vastgesteld. Zonder nieuw GRP geen nieuwe rioolheffing, dus als een
verhoging van de rioolheffing met meer dan de inflatiecorrectie noodzakelijk is, zal eerst een nieuw GRP
moeten worden vastgesteld.
In de vergadering van 25 april 2000 stelde uw raad het vorige GRP vast, met een looptijd tot 1 januari 2004. Op
27 mei 2003 besloot uw raad het nieuwe GRP pas in 2006 of 2007 te herzien, gelet op de ingewikkeldheid van het
project riolering buitengebied. Op 15 februari 2007 heeft echter de Tweede Kamer de Wet gemeentelijke
watertaken aangenomen. Hierin zal o.a. de opzet voor nieuwe GRP’s worden geregeld, evenals zaken als de
brede rioolheffing. Om een zojuist herzien GRP binnen een paar jaar alweer te herzien lijkt dubbel werk. Uitstel
van de vaststelling van een nieuw GRP in 2008 is daarom aan te bevelen.
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Wet gemeentelijke watertaken
Zoals hierboven vermeld heeft de Tweede Kamer 15 februari 2007 de Wet gemeentelijke watertaken
aangenomen. De wet moet nog in de eerste kamer worden vastgesteld en kan naar verwachting per 1 januari
2008 van kracht worden. De wet regelt onder andere de brede rioolheffing. De wet versterkt de gemeentelijke
regierol voor omgaan met regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft het gemeenten ook een rol in de
aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Uitgangspunt is wel dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor de
verwerking van water op hun eigen perceel, de gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar gebied.
Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit
de brede rioolheffing. Het gemeentelijk beleid dienaangaande moet daarom in de toekomst worden opgenomen
in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit GRP moet binnen 5 jaar aan de nieuwe wet voldoen.
Het Gemeentelijk Waterplan
Onlangs is het Gemeentelijk Waterplan in concept gereedgekomen. Het waterplan heeft tot doel om een
strategische visie voor het waterbeheer te ontwikkelen om knelpunten op te lossen en kansen te benutten. Uit
het waterplan moet nog een maatregelenplan worden opgemaakt. Dat zal in de loop van 2007 plaatsvinden. De
maatregelen uit dat maatregelenplan kosten geld, geld dat nu nog nergens is gereserveerd. Dat geld zal te zijner
tijd uit de brede rioolheffing moeten komen.
Tijdstip vaststellen GRP
Volgens een eerdere planning zou voorjaar 2007 het nieuwe GRP worden vastgesteld door de gemeenteraad.
Voor het GRP zijn echter actuele gegevens nodig welke pas onlangs zijn gecompleteerd. Hierna moet nog
uitvoerig overleg met Provincie en Waterschap plaatsvinden. Het ziet er niet naar uit dat een nieuw GRP vóór
december 2007 kan worden aangeboden. Op zich is dat niet erg omdat de rioolheffing uiterlijk december wordt
vastgesteld. Maar er komen nieuwe ontwikkelingen aan als het Gemeentelijk Waterplan en de nieuwe Wet
Gemeentelijke Watertaken. Deze ontwikkelingen die nog niet goed zijn uitgekristalliseerd gaan ongetwijfeld
invloed krijgen op het totale financiële plaatje van het nieuwe GRP. Dat pleit er dan ook sterk voor om het
nieuwe GRP pas in de loop van 2008 vast te stellen. In de loop van 2008 kunnen de gevolgen van de nieuwe
wetgeving inclusief financiële consequenties voor het nieuwe GRP goed worden meegenomen.
Gevolgen voor de rioolheffing 2008
De huidige rioolheffing bedraagt ca. € 201,-- per aansluiting. Tot nu toe groeide deze met ca. € 9,-- per jaar. Dat
was vastgelegd in het raadsbesluit van 25 april 2000. Indien geen nieuw GRP in 2007 wordt vastgesteld mag de
rioolheffing met niet meer dan de inflatie worden verhoogd. Op basis van de thans bekende informatie en onder
de bestaande wetgeving kunnen we aannemen dat verhoging in 2008 met uitsluitend een inflatiecorrectie
volstaat om alle projecten onder het lopende GRP uit te voeren. Nieuwe wetgeving kan nieuwe
kostenelementen opleveren welke invloed kunnen krijgen op een nieuwe rioolheffing. We denken hierbij ook
aan de Kaderrichtlijn Water en de eerder genoemde Wet gemeentelijke watertaken. Vooralsnog is het
buitengewoon lastig daar een goede inschatting van te maken.
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Gevolgen voor de uitvoering van werken
Het saldo van de Voorziening Beheerplan Riolering bedroeg per 1 januari 2007 € 1.622.075,--. Realisatie van de
thans bekende werkzaamheden met de daaruit voortvloeiende kapitaalslasten zal bij een nagenoeg
gelijkblijvende rioolheffing de eerste paar jaar niet leiden tot een negatief saldo. De lopende werken kunnen dus
worden uitgevoerd, uitgaande van bestaande wetgeving. In het nieuwe GRP zal tot in detail het totale
kostenaspect voor de lange termijn aan de orde komen.
Personele consequenties
De structurele personele gevolgen zijn meegenomen in de nieuwe organisatieopbouw van de sector
grondgebied.
Conclusie:
Er zijn voldoende redenen aanwezig om het nieuwe GRP pas in de loop van 2008 vast te laten stellen. Er is geen
wettelijke plicht om het eerder te doen, zelfs als het oude GRP formeel al verlopen is. Er ontstaan geen financiële
problemen ten aanzien van de uitvoering van werken. De rioolheffing kan voor 2008 worden vastgesteld op
basis van het tarief van 2007 plus inflatiecorrectie.

Advisering raadscommissie(s)
Voor wat betreft de standpunten van de commissies Grondgebied en Bestuur & Middelen wordt verwezen naar
de ter inzage liggende adviezen.
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,
de secretaris,
J.M.M.H. Thomas.

de burgemeester,
mr. S.W. van Schaijck.
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De raad van de gemeente Geldermalsen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2007 nummer 11,
besluit dat
Vaststelling van een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan zal in maart 2008 plaatsvinden
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

29

de griffier,

mei

2007, nummer

12 ,

de voorzitter,
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