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Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015-2020

Gevraagde beslissing
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2015-2020 vast te stellen.
Samenvatting
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater
en hebben we een inspanningsverplichting tot het doelmatig doen oplossen van problematisch
grondwateroverlast. De gemeente is via de Wet Milieubeheer verplicht een Gemeentelijk
Rioleringsplan op te stellen. Voor doelmatig en duurzaam beheer van de riolering heeft de gemeente
behoefte aan een actueel beleidsmatig plan met een duidelijke focus. Met dit Gemeentelijk
Rioleringsplan 2015-2020 leggen we het rioleringsbeleid van Lansingerland voor de komende
planperiode vast met een doorkijk naar de toekomst. Het GRP bevat ook een overzicht van kosten die
uitvoering van activiteiten met zich meebrengt en van de benodigde hoogte en ontwikkeling van de
rioolheffing. Via de rioolheffing worden namelijk de noodzakelijke inkomsten opgebracht door de
inwoners en bedrijven in Lansingerland.
Financiële consequenties
In een kostendekkingsberekening is een inschatting gemaakt van verwachte kosten en is uitgerekend
hoe hoog de inkomsten, rioolheffing, moet zijn om alles te kunnen betalen. De rioolheffing is een
doelbelasting. Er moet gespaard worden om riolering die aan het eind van zijn levensduur vervangen
moet worden te kunnen bekostigen. Omdat in Lansingerland in de jaren rond de eeuwwisseling veel
gebouwd is (VINEX), zullen de vervangingsinvesteringen over 35-45 jaar een piek kennen. De rioolheffing stijgt, op basis van de Kadernota 2015, in de komende 25 jaar dan ook geleidelijk met 1,7%
per jaar van € 229,32 in 2016 tot een kostendekkend niveau van € 345,45 in 2041. De stijging is lager
dan in de vorige planperiode (toen 2,9% per jaar). Dat komt doordat de rekenrente is aangepast en
door verdere optimalisatie van beheer, waaronder het toepassen van nieuwe onderhouds-technieken.
Het uiteindelijk vastgestelde rioolheffingstarief zal worden opgenomen in de ‘Verordening op de
heffing en invordering van rioolheffing 2016’ die samen met de andere gemeentelijke belastingverordeningen in de raadsvergadering van december wordt geagendeerd. De financiële consequenties
van het GRP worden opgenomen in de begroting 2016.
Verdere procedure
Na vaststelling van het GRP in de raad van 26 november wordt deze ter informatie toegezonden naar
de provincie en de beide hoogheemraadschappen. Om actualiteit te waarborgen wordt het GRP in
2018 tussentijds geëvalueerd. Dit biedt de mogelijkheid om beleid en financiën te kunnen bijsturen,
indien nodig door voortschrijdend inzicht en/of voortgang van projecten.

Juridische aspecten
Het betreft de artikelen 4.22, 4.23 en 10.33 van de Wet milieubeheer
Extern draagvlak/burgerparticipatie
Bij het opstellen van het GRP is aangesloten op bestaande plannen en beleidstukken, onder andere de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het nationale Bestuursakkoord Water, de waterbeheerplannen
van het hoogheemraadschap van Delfland en het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard en het Waterplan Lansingerland. De beide hoogheemraadschappen zijn betrokken bij
het opstellen van het GRP. Enerzijds omdat dit vanuit de Wet Milieubeheer verplicht is, maar vooral
ook omdat zij belangrijke partners zijn in de samenwerking in de waterketen. In het GRP wordt de
bestaande wet- en regelgeving gevolgd. Daarin zien we de rol van de gemeente veranderen. Burgers
en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid om zelf het hemelwater te verwerken en daarmee
een bijdrage te leveren aan het verminderen van de afvoer van hemelwater via het riool.
Bijvoorbeeld door rechtstreekse afvoer naar oppervlaktewater, minder verharding in tuinen, het
plaatsen van een regenton of een andere bergende voorziening. Participatie wordt steeds meer van
belang. De komende planperiode wordt dit nader uitgewerkt. In 2016 is het strategische
communicatieplan water gereed. In dit plan worden acties geconcretiseerd.
Duurzaamheid
De visie en strategie voor het rioleringsbeheer zoals opgenomen in dit GRP sluiten aan op de
duurzaamheidsdoelstelling van het coalitie- en collegeprogramma. We hechten belang aan duurzaam
verwerken van hemelwater, zoals het scheiden van schone en vuile waterstromen (daar waar kansen
zijn) en het tegengaan van verontreiniging en emissies naar oppervlaktewater. Zodoende hoeft er
minder water te worden verpompt en bevorderen we ecologisch gezond oppervlaktewater. Dit alles
wel vanuit een realistisch oogpunt, waarbij ook de kosten die het met zich mee brengt worden
meegewogen. Door efficiëntere bedrijfsvoering en beheer kunnen de kosten voor de maatschappij
worden verlaagd. Medio 2016 wordt een inventarisatie afgerond, waarin in beeld gebracht is welke
activiteiten reeds in uitvoering zijn genomen en welke kansrijke mogelijkheden er nog bestaan.
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Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2020
Addendum bij GRP, aanvulling op tabel 4 uit §4.3

Toelichting
Inleiding
Voor doelmatig en duurzaam beheer van de riolering heeft de gemeente behoefte aan een actueel
beleidsmatig plan met een duidelijke focus. Met dit Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 leggen we
het rioleringsbeleid van Lansingerland voor de komende planperiode vast met een doorkijk naar de
toekomst.
Beoogd maatschappelijk effect
 Voldoen aan de Wet Milieubeheer
Argumenten
1.1 Iedere gemeente is op grond van de Wet Milieubeheer verplicht een GRP op te stellen.
De gemeente heeft wettelijk een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het
GRP wordt beschreven hoe de gemeente aan deze zorgplichten invulling geeft. Het GRP geeft een
overzicht van de voorzieningen die de gemeente bezit, hoe deze functioneren, hoe het
rioolstelsel beheerd wordt en hoe dit gefinancierd wordt.

1.2 Voor doelmatig en duurzaam beheer van de riolering heeft de gemeente behoefte aan een actueel
beleidsmatig plan.
De rioleringszorg is continu in beweging. Om het rioolsysteem in stand te houden zijn doorlopend
activiteiten nodig, zoals reiniging, inspecties, reparaties en vervangingen. Daarnaast hebben we te
maken met beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen zoals klimaatverandering. Hoewel de
planperiode vijf jaar is, ligt de planhorizon veel verder (zestig jaar). Er moet namelijk rekening
worden gehouden met de technische levensduur van de diverse rioolonderdelen om zo alle
gebeurtenissen (onderhoud, vervanging etc.) goed te kunnen inschatten. Als gemeente moeten we
hierop inspelen om burgers en bedrijven de service te kunnen bieden die van ons verwacht mag
worden.
1.3 In het GRP de gemeentelijke prioriteiten worden gekoppeld aan de hiervoor noodzakelijke middelen.
Door de riolering goed te beheren en te onderhouden wordt de volksgezondheid en het milieu
beschermd en wateroverlast ten gevolge van overtollig hemelwater en grondwater beperkt. Dit GRP
legt de focus, naast adequaat onderhoud, beleidsmatig op monitoring van het systeem,
samenwerking in de afvalwaterketen, burgerparticipatie en duurzaamheid, zodat de middelen
hiervoor doelmatig worden ingezet.
Kanttekeningen
1.1 Areaalmutaties zijn beperkt tot de planperiode
Hoewel de planperiode vijf jaar is, ligt de planhorizon veel verder (zestig jaar). Echter de prognose
van de groei van het rioolareaal door woningbouw en uitbreiding bedrijventerrein is alleen
meegenomen voor de planperiode. Voor de periode daarna is er een te grote mate van onzekerheid.
Bij de evaluatie van het GRP in 2018 en in de volgende planperiode zal dit worden bijgestuurd.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
Overwegende dat
iedere gemeente op grond van de Wet Milieubeheer verplicht is een GRP op te stellen;
de gemeente voor duurzaam en doelmatig beheer van de riolering behoefte heeft aan een actueel
beleidsmatig plan met een duidelijke focus.
Gelet op
artikel 4.22 en 4.23 van de Wet Milieubeheer.

Besluit(en)
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2015-2020 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 26 november 2015,
de griffier,

de voorzitter,

drs. Marijke Walhout

drs. Pieter van de Stadt

