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Afdeling Realisatie en Beheer

Onderwerp / voorstel: Verlenging afvalwaterplan tot 31 december 2019

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor:

Instemmen met verlenging van het afvalwaterplan tot 31 december 2019 conform 
bijgevoegde notitie “Verlenging AWP afvalwaterkring Woudenberg 2013-2017”

Inleiding
Het huidige beleidsdocument “Afvalwaterplan 2013-2017” is de invulling van het wettelijk 
verplichte GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan). Dit plan loopt op 31 december 2017 af en verliest 
vanaf dat moment zijn status. Omdat er de komende jaren veel veranderingen verwacht 
worden op het gebied van invoering omgevingswet (daarmee vervalt de verplichting van een 
GRP), voortzetten van inzichten in klimaatontwikkeling, etc. is het niet wenselijk op dit moment 
een nieuw GRP op te stellen. Het is wenselijk om dit uit te stellen met 2 jaar, zodat er meer 
inzichten zijn op de impact van de omgevingswet en klimaatontwikkelingen. Om het huidige 
GRP zijn status te laten behouden is een verlenging van het “Afvalwaterplan 2013-2017” tot en 
met 31-12-2019 nodig.

Centrale vraag
Is het beleidsmatig en financieel verantwoord om het “afvalwaterplan 2013-2017” met 2 jaar te 
verlengen?

Beoogd resultaat (wat)
Het GRP is de juridische grondslag voor het opleggen van de rioolheffing. Er dient daarom een 
geldig GRP vastgesteld te zijn om de rioolheffing op te kunnen leggen. In bijgevoegde notitie 
wordt het GRP geëvalueerd, tevens is bekeken welke beleidsmatige wijzigingen nodig zijn om 
het huidige GRP te verlengen met 2 jaar. Ook is de meerjarenplanning van investeringen 
geactualiseerd. Tot slot is het dekkingsplan opnieuw doorgerekend op basis van de 
doorgevoerde wijzigingen.

Kader
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Wet milieubeheer: verplichting voor gemeenten voor het hebben van een actueel GRP 
(Gemeentelijk RioleringsPlan).

Argumenten
Met de verlenging van het huidige GRP wordt voldaan aan de verplichting voor het hebben van 
een actueel GRP. Tevens is de grondslag voor het opleggen van de rioolheffing gewaarborgd.

Duurzaamheid
In het GRP zijn op diverse ambities duurzaamheidsaspacten ingebracht.

Draagvlak
Het waterschap is betrokken in de evaluatie en verlenging van het GRP.

Beoogd resultaat (hoe)
n.v.t.

Financiële consequenties
Zoals de notitie aangeeft is met de verlenging van het GRP geen aanpassing van het eerder 
vastgestelde jaarlijkse stijging van de rioolheffing nodig. Doormiddel van het toepassen van de 
jaarlijkse stijging van 3,1% (excl. inflatie), wordt in 2020 een kostendekkend tarief bereikt van € 
226,00. 

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van de verlenging van het GRP tot en met 31 december 2019 zal het conform 
de verlenging de komende 2 jaar het rioleringsbeleid worden voortgezet. In 2019 zal met de op 
dat moment beschikbare kennis over de omgevingswet en klimaatontwikkeling (o.a. resultaten 
stresstest) een nieuw GRP worden opgesteld. Welke vorm en inhoud dit document gaat krijgen 
zal dan bekeken worden (verplichting GRP vervalt met invoering omgevingswet).

Conclusie
Doorvoering van de beleidsmatige wijzigingen levert geen onverantwoorde financiële gevolgen 
op voor de kostendekking berekening en de tarieven van de rioolheffing.

Communicatie
n.v.t.

Bijlage(n)
- Notitie “Verlenging AWP afvalwaterkring Woudenberg 2013-2017”
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