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Samenvatting
Het college vraagt de commissie richting te geven aan de verdere uitwerking van het verbreed
gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 (vGRP). In het vGRP wordt invulling gegeven aan de
zorgplicht afvalwater en aan de nieuwe zorgplichten hemelwater en grondwater. In de “Kadernota Visie Gemeentelijke Watertaken” worden de bestaande beleidsplannen geëvalueerd en
wordt het traject van Gemeentelijk Rioleringsplan naar Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
weergegeven. Daarnaast behandelt de kadernota de visie voor de toekomst en het financiële
effect hiervan.
Inleiding
Gemeenten hebben de zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater (Wet Milieubeheer). Per 1 januari 2008 is de wet “verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken” van kracht geworden. Middels deze wet hebben gemeenten twee “nieuwe” zorgplichten
erbij gekregen:
- zorgplicht voor hemelwater (Waterwet)
- zorgplicht voor grondwater (Waterwet)
Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft een looptijd van 2007 tot en met 2011.
Wettelijk moeten gemeenten op 1 januari 2013 een vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan hebben. waarin ook de zorgplichten voor hemelwater en grondwater zijn opgenomen.
Wat willen we bereiken
Middels de Kadernota Visie Gemeentelijke Watertaken vraagt het college de commissie richting
te geven aan de verdere uitwerking van het vGRP 2012-2017. In het vGRP wordt invulling gegeven aan de zorgplicht afvalwater en aan de nieuwe zorgplichten hemelwater en grondwater.
In de Kadernota wordt het huidige beleid en geformuleerde maatregelen geëvalueerd, zoals
beschreven in het vigerende GRP 2007-2011. Ook het vigerende Waterplan van de gemeente
Asten en de landelijke benchmark rioleringszorg 2010 worden geëvalueerd. In de Kadernota
wordt ook de overgang van de oude situatie (GRP) naar de nieuwe situatie (vGRP) belicht. Ook
wordt de gemeentelijke visies op de zorgplichten en mogelijke uitwerkingen (ambitieniveaus)
voor de toekomst in beeld gebracht. De nota besluit met een financiële analyse op hoofdlijnen
van de gevolgen.
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Wat gaan we daarvoor doen
De gemeente wil (en moet) aan de slag met de gemeentelijke zorgplichten in het waterbeheer.
Middels het vGRP willen we de taken, verantwoordelijkheden en keuzes concreet maken. Iedereen binnen de gemeente moet weten wat er gedaan wordt, waarom dat gebeurt, maar ook
wat niet en waarom niet. Helderheid, ook voor de perceelseigenaar, is daarbij cruciaal.
Mogelijke Alternatieven
De invulling van de gemeentelijke zorgplichten zijn in de kadernota uitgewerkt met diverse
ambities. Deze ambities zijn verwerkt in drie scenario’s met verschillende ambitie niveaus
(laag, gemiddeld, hoog). Hierbij sluit het gemiddelde ambitieniveau aan op het beleid in het
huidige GRP. Bij deze scenario’s worden globaal de bijbehorende financiële consequenties
weergegeven. Het betreft een indicatieve inschatting van de financiële consequenties die in het
planproces verder wordt verfijnd.
Risico’s
De riolering is één van de duurste infrastructurele werken van de gemeente. Hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden. De riolering maakt deel uit van het watersysteem en dient ter
bescherming van de volksgezondheid, het milieu en zorgt voor droge voeten (voorkomen van
wateroverlast). Een goed functionerend rioolstelsel is van groot belang en moet op een doelmatige wijze in stand gehouden worden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Wat mag het kosten
Het uitgangspunt is dat het vGRP 100% kostendekkend moet zijn. De kosten worden gedekt
vanuit de rioolheffing (voorheen rioolrecht). Dit betekent ook dat naarmate het ambitieniveau
stijgt, de financiële consequenties toenemen en de rioolheffing stijgt.
Via het oude rioolrecht kon de gemeente alleen de kosten verhalen die gemoeid waren met
haar rioleringstaak. Daarmee wordt bedoeld de doelmatige afvoer van afvalwater naar de zuivering. Met de verbreding van de gemeentelijke zorgplichten kan de gemeente meerdere kosten verhalen. In de nieuwe heffing kan zij ook de kosten van voorzieningen voor de regen- en
grondwatertaken meenemen. In de Kadernota Visie Gemeentelijke Watertaken is in hoofdstuk
8 per scenario in kaart gebracht wat de globale consequenties zijn voor de rioolheffing. Het
betreft alleen de kostenstijging als gevolg van de (nieuwe) gemeentelijke zorgplichten.
In het Bestuursakkoord Water hebben Rijk, VNG, UvW, IPO en Vewin afspraken gemaakt om
de kostenverhoging te beperken. Zonder aanpassingen zou het waterbeheer in 2020 zo’n 600
miljoen euro per jaar meer kosten dan nu. Zover willen de partners van het bestuursakkoord
het niet laten komen: zij willen de kostenstijging in de afvalwaterketen in 2020 laten afnemen
met 380 miljoen euro per jaar. Daarom zullen gemeenten en waterschappen het stedelijk water doelmatiger moeten beheren: niet langer investeren op basis van een landelijke inspanningsnorm, maar alleen dat doen wat in de lokale situatie werkelijk zinvol is. Lokale kennis en
samenwerken in de regio is de sleutel tot slim besparen. Binnen de Brabantse Peelgemeenten
moet hier samen met het waterschap invulling aan worden gegeven.
Bijgaand treft u aan:
--

-3-

Voor u ligt ter inzage:
- Kadernota Visie Gemeentelijke Watertaken – vGRP 2012-2017 Asten d.d. 26 maart 2012.
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