Aan de raad

AGENDAPUNT 6.1
Doetinchem, 23 september 2009

ALDUS BESLOTEN 1 OKTOBER 2009
Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015

Voorstel:
Het kader vaststellen voor het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 door in te
stemmen met de volgende vier uitgangspunten:
1. Het accepteren van water-op-straat, mits dit niet vaker dan eenmaal per
twee jaar optreedt in hetzelfde gebied.
2. Het instellen van een stimuleringsregeling voor particulieren om bestaand
verhard oppervlak af te koppelen van het vuilwaterriool en doorgaan met
afkoppelen van verhard oppervlak in de openbare ruimte (ca. 2 ha per
jaar).
3. Het onderzoeken van álle klachten en vragen van inwoners over
grondwateroverlast en het treffen van passende maatregelen om
grondwateroverlast op te lossen die na 1 januari 2008 is ontstaan en
veroorzaakt wordt door de grondwaterstand in openbaar gebied.
4. Het hanteren van één heffingsgrondslag voor het rioolrecht nieuwe stijl.
Momenteel is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in voorbereiding
voor de periode 2010-2015. Als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken
die op 1 januari 2008 van kracht is geworden, moet in het nieuwe GRP niet
alleen invulling gegeven worden aan de zorgplicht voor afvalwater, maar ook
voor afvloeiend hemelwater en grondwater. Dit leidt tot een aantal keuzes met
betrekking tot het ambitieniveau dat nagestreefd wordt bij de invulling van
deze zorgplichten.
Tegelijkertijd met het nieuwe GRP wordt op 1 januari 2010 de nieuwe verbrede
rioolheffing ingevoerd: de nieuwe heffing maakt het mogelijk ook de kosten
van de nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater ten laste te
brengen van het GRP.
Water-op-straat
Conform de huidige praktijk hanteren wij in het nieuwe GRP als uitgangspunt
dat water-op-straat acceptabel is, mits dit niet vaker dan eenmaal per twee
jaar optreedt in hetzelfde gebied. Water-op-straat houdt in dat het hemelwater
of met hemelwater verdund afvalwater niet snel genoeg door het rioolstelsel
kan worden afgevoerd en daardoor op straat blijft staan. Wateroverlast is niet
acceptabel. Hiervan is sprake als hemelwater of met hemelwater verdund
afvalwater langdurig (>30 minuten) en op grote schaal (>10 cm) op straat blijft
staan. Ook is sprake van overlast als water in winkels of woningen staat of het
verkeer ernstig wordt belemmerd. Zodra wateroverlast wordt geconstateerd,
zullen wij zo spoedig mogelijk maatregelen treffen.
Zorgplicht hemelwater
De nieuwe wet geeft gemeenten een zorgplicht voor doelmatige inzameling
en verwerking van hemelwater, dat perceelseigenaren redelijkerwijs niet zelf
kunnen verwerken. Op dit moment wordt conform het waterplan uit 2003
hemelwater bij nieuwbouw niet aangesloten op de vuilwaterriolering en wordt
bij herinrichting of renovatie waar mogelijk afgekoppeld.

Wij stellen u voor, het huidige beleid voort te zetten. Dat wil zeggen afkoppelen
van circa 2 ha verhard oppervlak per jaar in de openbare ruimte - met als
aanvulling een stimuleringsregeling voor particulieren om hemelwater van
bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het vuilwaterriool. Hiermee
kunnen nadelige gevolgen van de klimaatverandering voorkomen worden,
neemt de emissie naar oppervlaktewater verder af en worden inwoners meer
betrokken. De gevolgen voor de hoogte van het rioolrecht blijven hierbij
beperkt: naar schatting bedraagt de maximale cumulatieve stijging vanaf 2011
€ 2,50 per aansluiting per jaar.
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Zorgplicht grondwater
In de nieuwe wet hebben gemeenten vanaf 1 januari 2008 een zorgplicht
gekregen voor het in openbaar gebied treffen van maatregelen om structureel
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De gemeente
wordt aangewezen als eerste aanspreekpunt voor burgers met
(grond)waterproblemen.
Om invulling te geven aan deze zorgplicht stellen wij u voor, alle klachten en
vragen van inwoners over grondwater in huis en tuin te onderzoeken en na te
gaan waardoor klachten worden veroorzaakt. ‘Oude’ problemen (ontstaan
voor 1 januari 2008) worden op vergelijkbare wijze onderzocht als nieuwe
problemen. Als klachten van inwoners veroorzaakt worden door de
grondwaterstand in openbaar gebied, is de gemeente verplicht om passende
maatregelen te treffen om deze overlast op te lossen. Hierbij zullen alleen
problemen worden aangepakt die ontstaan zijn na 1 januari 2008. Op grond
van ervaringen tot nu toe, is onze verwachting dat zich geen grote problemen
zullen aandienen.
Rioolrecht nieuwe stijl: een of twee heffingen?
Het rioolrecht nieuwe stijl is een verbrede heffingsbevoegdheid: er is keuze
tussen één of twee heffingen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de
kosten voor inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater versus de kosten
voor inzameling en verwerking van hemelwater/grondwater.
Het hanteren van twee heffingen vergroot de administratieve lasten, omdat
nauwkeurig moet worden vastgelegd welke kosten waarvoor worden
gemaakt. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. Bij bezwaren tegen de
hoogte van de heffingen moet bovendien aangetoond worden welke kosten
uit welke heffing bekostigd worden en waarom: hierdoor wordt de speelruimte
bij bestedingen ingeperkt. Hierom, en omdat elders in den lande nog geen
ervaring is opgedaan met het hanteren van twee heffingsgrondslagen, is ons
voorstel om deze GRP-periode één heffingsgrondslag te blijven hanteren.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ING. N. VAN WAART

DRS. H.J. KAISER

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2010-2015;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
besluit:
het kader vast te stellen voor het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 door in
te stemmen met de volgende vier uitgangspunten:
1. Het accepteren van water-op-straat, mits dit niet vaker dan eenmaal per
twee jaar optreedt in hetzelfde gebied.
2. Het instellen van een stimuleringsregeling voor particulieren om bestaand
verhard oppervlak af te koppelen van het vuilwaterriool en doorgaan met
afkoppelen van verhard oppervlak in de openbare ruimte (ca. 2 ha per
jaar).
3. Het onderzoeken van álle klachten en vragen van inwoners over
grondwateroverlast en het treffen van passende maatregelen om
grondwateroverlast op te lossen die na 1 januari 2008 is ontstaan en
veroorzaakt wordt door de grondwaterstand in openbaar gebied.
4. Het hanteren van één heffingsgrondslag voor het rioolrecht nieuwe stijl.

Aldus besloten in zijn vergadering van 1 oktober 2009,

, griffier

, voorzitter

