Sector/stafafdeling:

Grondgebied/BOR

Portefeuillehouder:

Wethouder Schoon

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

grondgebied d.d. 22 november 2016

de Raad

d.d. 13 december 2016

Onderwerp:
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

Samenvatting
Het voorgaande Gemeentelijk Rioleringsplan heeft een looptijd van 2012 tot 2016. I.v.m. het
verstrijken van het huidige GRP is er een nieuw plan opgesteld voor de periode van 2017-2021.
Het GRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling,
transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater in Brielle. Dit zoals
verlangd volgens de wet Milieubeheer.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad adviseren om het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 vast te stellen.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021 vaststellen.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

1.

Inleiding
Het voorliggende GRP 2017-2021 is de opvolger van het GRP 2012-2016. Dit GRP
beschrijft het gewenste beleid en de bijbehorende maatregelen voor de nieuwe
planperiode.

2.

Beoogd effect
Dit GRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor
inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en
grondwater in Brielle voor de periode van 2017 t/m 2021.
Het GRP vertaalt de voorgenomen maatregelen in een kostendekkingsplan en geeft
aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing.

3.

Argumenten
Vanuit de wet milieubeheer is het verplicht om een overzicht te geven van de in de
gemeente aanwezige voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater,
alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater en
maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken.
Ook dient een aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar
verwachting aan vervanging toe zijn gegeven te worden.
Het GRP heeft tot doel aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

4.

Draagvlak en risico’s
Het GRP moet een breed gedragen beleidsstuk zijn, zowel in de gemeentelijke
organisatie als bij de externe partijen die belang hebben bij een adequate
rioleringszorg. Intern zijn in de voorbereiding verschillende afdelingen betrokken
geweest.
Bij het tot stand komen van het GRP dient ook het waterschap betrokken te
worden. Gedurende het proces voor de totstandkoming van het GRP is het
Waterschap Hollandse Delta betrokken geweest. Het Waterschap Hollandse delta
heeft inmiddels formeel gereageerd op het definitieve concept GRP en heeft het
plan positief ontvangen.
Na vaststelling doen B&W ook mededeling, door toezending van het plan, aan
gedeputeerde staten, de beheerders van de zuivering technische werken, de
beheerders van de oppervlaktewateren waarop ingezameld water wordt geloosd en
de minister.

5.

Aanpak / uitvoering
In januari is er gestart met het opstellen van het GRP. Ter ondersteuning hiervoor
is ingenieursbureau Interdelta ingehuurd. Bij het opstellen zijn de volgende
werkstappen doorlopen:

Stap 1 Inventarisatie huidige situatie
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Stap 2 Actualisatie beleid
Stap 3 Opstellen strategie
Stap 4 Bepalen benodigde middelen
Stap 5 Kostendekking
Stap 6 Ontwerp GRP - ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming
6.

Communicatie
N.v.t

7.

Kosten, baten en dekking
Kosten:
De hogere kosten in het GRP 2017-2021 komen vooral voort uit de hogere kosten
m.b.t. de investeringen en dan met name ten aanzien van de renovatie-en
vervangingskosten. Om de bestaande riolering in een realistische
vervangingscyclus te laten lopen, die niet meer bedraagt dan 60 jaar, dient er in
Brielle 1,35 km. vervangen of gerenoveerd te worden. De strategie hierin is om
zoveel mogelijk te renoveren. Met de huidige technieken kan dezelfde levensduur
worden bereikt en de kosten t.a.v. vervangen zijn een stuk lager.
Ook zijn er voor planvorming extra kosten opgenomen. Een grote kostenpost
hierin is het maken van een modelmatige hydraulische toetsing (BRP) welke 1 keer
in de 10 jaar wordt uitgevoerd.
De hogere kosten, die ten tijde van de voorbereiding van de (concept)
programmabegroting 2017-2020 al bekend waren, zijn daar ook in meegenomen.
De mutaties die daarna nog in het GRP zijn opgenomen zullen worden
meegenomen in de voorjaarswijziging van de programmabegroting 2017.
Dekking:
In de begroting 2016-2019 en ook in de (concept) begroting 2017-2020 is al
rekening gehouden met de volgende verhogingen van de rioolheffing:
2016

€

209 (huidig tarief)

2017

€

214

2018

€

219

2019

€

224

De rioolheffing kan, behoudens stijgende inflatie, tot circa 2030 gehandhaafd
blijven op € 224. Daarna wordt voor 5 jaar een verhoging van circa 1% verwacht.
Bijlage(n):




GRP 2017-2021

bijlagen meezenden
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