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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021 vast te stellen, met terugwerkende kracht ingaande 

1 januari 2017. 
2. De 9e begrotingswijziging 2017 vast te stellen. 
3. De uit het GRP voortvloeiende budgettaire aanpassingen vanaf 2018 te verwerken in de 

begroting 2018 en volgende jaren. 
 
 
Samenvatting 
 
De periode van het (oude) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012 - 2016 is afgelopen en moet 
worden opgevolgd door een nieuw GRP. Het nieuwe GRP is opgesteld voor een periode van 5 jaar. 
De Wet milieubeheer en de Waterwet noemen samen drie zorgplichten voor gemeenten ten aanzien 
van stedelijk afvalwater, hemelwater (neerslag) en grondwater. Gemeenten hebben in grote mate 
beleidsvrijheid bij de invulling van die zorgplichten. Dit GRP beschrijft de ambitie, de 
beleidsvoornemens en bijbehorende maatregelen. De voorgenomen maatregelen worden vertaald 
naar een kostendekkingsplan en naar de gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing gedurende de 
planperiode. Ruimtelijke adaptatie klimaatontwikkeling vormt, vooral in de vorm van bestrijding 
wateroverlast, een speerpunt. 
 
 
 
Bijlagen 
1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021 
2. Reacties waterschappen op dit GRP 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017 - 2021 
 
Begrotingswijziging 
9e begrotingswijziging 2017 
 
Datum raadsvergadering 
16 mei 2017 
 
Datum commissievergadering 
11 april 2017 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
P.F. de Groene 
 
Organisatie onderdeel 
Team Buiten 
 
E-mail opstellers 
renee.pak@stichtsevecht.nl 
erik.broeke@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254780 en 0346254334 
 
Registratie nummer 
Z/16/60839-VB/16/07403 
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TOELICHTING 
 
Inleiding 
In 2012 is het eerste Gemeentelijk Rioleringsplan voor de Gemeente Stichtse Vecht tot stand 
gekomen. Het plan is vastgesteld voor de periode 2012 – 2016 en dient in 2017 opgevolgd te worden 
door een nieuw GRP. Gemeenten zijn vrij om de looptijd te bepalen, gebruikelijk is een periode van 5 
jaar. Verwacht wordt dat in 2019 de vernieuwde Omgevingswet van kracht wordt. Met het in werking 
treden van deze wet vervalt de verplichting voor gemeenten voor het opstellen van een GRP. Wel 
blijft het van belang om de wijze van invulling van de zorgplichten (zie bij ‘wettelijk kader’) vast te 
blijven stellen. Gekozen is om de looptijd van dit GRP op 5 jaar te stellen. Bij invoering van de nieuwe 
wetgeving dient het GRP-beleid van kracht te blijven tot het wordt vervangen door (een) 
beleid(sdocument) binnen de kaders van de nieuwe wet.  
 
Wettelijk kader  
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 4, artikelen 22 en 23) de plicht om 
voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen (college van 
B&W) en vast te stellen (gemeenteraad). 
 
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10, artikel 33) een zorgplicht voor 
- de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. 
 
Gemeenten hebben op grond van de Waterwet (hoofdstuk 3, artikelen 3.5 en 3.6) de zorgplicht voor: 
- doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater en 
- het treffen van maatregelen tegen grondwater over- en onderlast en het verwerken van 

ingezameld grondwater. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op een goede toestand van oppervlakte- en 
grondwater. Rioleringszorg draagt uiteraard bij aan die doelstelling, maar in algemene zin zijn de 
globale doelstellingen van het KRW moeilijk te linken aan de maatregelen aan riolering.  
 
Doelstelling/functie GRP 
Dit GRP beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport 
en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater in de gemeente Stichtse Vecht voor 
de periode 2017-2021. In het bijzonder geeft dit plan weer op welke wijze wij stappen gaan zetten op 
de weg naar het creëren van een klimaatrobuuste leefomgeving. Het beleidsplan vertaalt de 
voorgenomen maatregelen naar een kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor 
de rioolheffing. 
 
Beoogd Maatschappelijk effect 
In Hoofdstuk 5 zijn de visie en de gewenste uitvoeringsdoelen beschreven. Als haalbare ambitie bij 
de invulling van de drie zorgplichten is gekozen voor het kwaliteitsniveau ‘basis’. Bijlage 3 van het 
rapport betreft de kwaliteitscatalogus met de daarbij behorende beelden en beschrijvingen.  
 
Geen enkel technisch systeem of beheerproces is onfeilbaar. Door te kiezen voor niveau ‘basis’ 
wordt ingezet op voldoende preventief beheer en inspectie om de systemen goed te laten 
functioneren. Storingen en overlast kunnen optreden, maar niet vaker dan de normen aangeven en 
maatregelen volgen binnen voorgeschreven termijnen. 
 
Het scheiden van afval- en regenwater blijft de norm. Bij nieuwbouw worden dus aparte systemen 
aangelegd. Bestaande gemengde systemen worden gefaseerd, aan het eind van de levensduur 
vervangen door gescheiden systemen. De ‘Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater 
gemeente Stichtse Vecht 2016’ geeft ons de mogelijkheid om, binnen redelijkheidgrenzen, van 
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inwoners, instanties en bedrijven te verlangen hun afvalwater gescheiden van het regenwater aan te 
bieden aan het stelsel in de openbare ruimte. 
 
Het verwerken van neerslagwater (hemelwater) en daarmee het zo veel mogelijk voorkomen van 
wateroverlast is een belangrijke speerpunt van beleid. Onder ‘Ruimtelijke adaptatie 
klimaatontwikkeling’ wordt dat nader toegelicht. 
 
De kosten voor de rioleringszorg worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk en zinvol wordt 
samengewerkt met andere gemeenten, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
 
Uitvoering  
Het groot onderhoud en de vervanging van riolering wordt waar mogelijk geïntegreerd met werk aan 
wegen en groen. Budgetten worden daardoor efficiënt ingezet en de overlast voor inwoners en 
bedrijven wordt verminderd.  
 
Ruimtelijke adaptatie klimaatontwikkeling  
Ruimtelijke adaptatie in relatie tot klimaatontwikkeling is een belangrijke speerpunt in het GRP. Op 
het gebied van duurzaamheid wordt vooral daarop ingezet. De huidige en toekomstige 
klimaatverandering uit zich op vier thema’s: wateroverlast, waterveiligheid, hitte en droogte. Zonder 
maatregelen zorgt deze ontwikkeling voor enorme schade in ons land (Deltaris raamde in 2012 
71 miljard euro tot 2050). In de ‘Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie’ leggen de gezamenlijke 
overheden de ambitie vast dat Nederland in 2050 zo veel mogelijk klimaatrobuust is ingericht. Uiterlijk 
in 2020 dienen daarvoor waterrobuust en klimaatbestendig inrichten vanzelfsprekend onderdeel te 
zijn van beleid en handelen. Het GRP geeft hiervoor belangrijke handvatten. Daarnaast zal het 
onderdeel zijn van het beleid van groen en wegen en uiteraard bij ruimtelijke ontwikkelingen en 
veiligheid.  
 
Voor de rioleringszorg speelt klimaatontwikkeling met name op het terrein van de omgang met 
hemelwater en grondwater. Hoofdstuk 7 is geheel daaraan gewijd. Het bestrijden van wateroverlast is 
met afstand het belangrijkste onderdeel. Overlast en zelfs schade is nooit overal en onder alle 
omstandigheden te voorkomen. Daarom is in het GRP beschreven wat we verstaan onder overlast 
en schade en onder welke omstandigheden dat niet acceptabel is. In die situaties zijn maatregelen 
nodig. Voor die gevallen waar dat niet kan worden gecombineerd met reeds gepland (integraal) groot 
onderhoud of vervanging, is extra investeringsbudget (jaarlijks € 300.000) in de begroting 
opgenomen. 
 
Voor het behalen van de doelstellingen zijn alleen maatregelen in de openbare ruimte niet voldoende. 
Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij particuliere perceeleigenaren, bijvoorbeeld, zoals hierboven al 
genoemd, voor het gescheiden aanleveren van hemelwater en afvalwater als de gemeente een 
gescheiden rioolsysteem heeft aangelegd. Verder kan de kans op wateroverlast worden verkleind als 
particulieren hun tuin vergroenen en water opvangen in plaats van zo snel mogelijk af te laten 
voeren, al dan niet via een regenwaterriool naar de openbare ruimte. Denk daarbij aan niet verharde 
bodem, regenwatervijvers, regentonnen, groene daken etc. Er is budget opgenomen voor voorlichting 
en stimuleringsmaatregelen. Stichtse Vecht neemt actief deel aan de ‘Coalitie ruimtelijke adaptatie 
regio Utrecht’. Zes gemeenten, waterschap HDSR, de provincie en de Veiligheidsregio delen daar 
ervaringen, doen gezamenlijk onderzoek en beleidsontwikkeling. Ook binnen het 
samenwerkingsverband met waterschap AGV en de daarbinnen liggende gemeenten is ruimtelijke 
adaptatie een belangrijk thema. 
 
Duurzaamheid 
In de waterketen is duurzaamheid een belangrijk thema. De waterkwaliteit in Nederland is door veel 
maatregelen en innovaties met sprongen vooruit gegaan in de afgelopen decennia. Onze gemeente 

Pagina 3 van 6 rv
s 

G
em

ee
nt

el
ijk

e 
rio

le
rin

gs
pl

an
 2

01
7-

20
21

/j3
 

 



 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

draagt daar aan bij voorbeeld bij door het regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool, waardoor  
regen niet zorgt voor overstorten van dit vuile water in sloten en vijvers. Bovendien hoeft er veel 
minder water te worden verpompt naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar vervolgens het 
zuiveringsproces duurzamer en efficiënter kan verlopen. Rioolwaterzuiveringen worden meer en 
meer gezien als grondstoffenleverancier, afval bestaat eigenlijk niet meer. Huidige onderzoeken gaan 
vooral over nieuwe vormen van sanitatie en het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit 
afvalwater (energietransitie). In de route naar aardgasvrije woningen worden dit belangrijke 
onderwerpen. Zoals in de vorige alinea al is vermeld, wordt tijdens deze GRP-periode vooral ingezet 
op ruimtelijke adaptatie klimaatontwikkeling. Daarnaast hebben ook zeker aandacht voor deze 
nieuwe thema’s en zullen kansen die zich wellicht in de komende jaren voordoen om hiermee 
ervaring op te doen positief worden benaderd. 
 
Communicatie 
Bij de opstelling van het GRP zijn de beide waterschappen (AGV en HDSR) en de provincie 
nadrukkelijk betrokken. In bijlage 9 van het GRP zijn de reacties weergegeven van deze instanties op 
de nu aan uw raad voorgelgde versie van het GRP. De inbreng in het voortraject is al zoveel mogelijk 
verwerkt. 
Na vaststelling wordt het GRP gepubliceerd en ter inzage gelegd zoals in de Wet milieubeheer is 
voorgeschreven. 
 
Financiële paragraaf 
Rioolheffing 
De uitvoering van de gemeentelijke watertaken kost veel geld. Deze uitgaven worden gedekt vanuit 
de rioolheffing dat door de bewoners en ondernemers in de gemeente wordt bijeengebracht. 
Alle kosten worden uit de rioolheffing gedekt, waarvoor een 100% kostendekkend tarief geldt. 
 
Lasten 
Exploitatielasten 
De kosten voor het jaarlijks operationeel beheer en onderhoud (reinigen van de riolen, onderhouden 
van sloten en onderhoud aan pompen en gemalen) alsmede de personeelskosten vormen de 
exploitatiekosten. Veelal zijn dit kosten die in de praktijk jaarlijks niet al te veel zullen schommelen. 
Deze kosten worden in één keer ten laste van de rioolexploitatie in het betreffende jaar gebracht. 
Exploitatie-uitgaven zijn jaarlijks, eenmalig of planmatig gepland. Een planning voor de eenmalige 
uitgaven is nog niet opgesteld. Omwille van het uitvoeren van de kostendekkingsberekening is 
aangenomen dat deze uitgaven gelijkmatig over de planperiode 2017 - 2021 worden gemaakt. 
 
Kwijtschelding en oninbaar 
Op basis van ervaring hanteert de gemeente een jaarlijkse kostenpost van € 222.500 voor 
kwijtschelding en oninbaar ten laste van de rioleringszorg. 
 
Perceptiekosten 
Perceptiekosten ten laste van de rioleringszorg worden geraamd op jaarlijks € 100.000. 
 
Investeringen 
Investeringsactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in aanleg, vervanging en verbetering, waarbij 
aanleg niet uit de rioolheffing wordt bekostigd. De geraamde uitgaven voor vervanging en verbetering 
zijn planmatig.  
De investeringsuitgaven worden volgens de annuïtaire methode afgeschreven (rentepercentage 
2,1%) en als kapitaallasten ten laste van de rioolexploitatie gebracht. Hiermee worden uitgaven 
gelijkmatiger ten laste van de rioolexploitatie afgevlakt en worden pieken in tariefstijging beperkt. De 
afschrijvingsperiode varieert per type investering. 
 
Egalisatievoorziening 
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Om schommelingen in de kosten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening. 
Hiermee hoeft het tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake is van een piek (of dal) in 
de uitgaven. Bij een positieve of negatieve stand wordt geen rente toegerekend aan de voorziening. 
De berekende stand van de voorziening per 1 januari 2017 is € 9.968.545. 
 
De doorrekening door Antea schetst de verre horizon voor investeringen in het riool. Dit is nodig om 
inzicht te krijgen in de opgave (onder gelijkblijvende omstandigheden) waarvoor de gemeente tot het 
eind van deze eeuw staat. Echter de omstandigheden wijzigen. Zo geldt bijvoorbeeld vanaf 2019 de 
Omgevingswet, wijzigen de inzichten over materiaalgebruik en over klimaatverandering. Al deze 
factoren hebben invloed op de programmering/planning en kosten van de investeringen in de 
rioleringszorg. Daarom beperken onze adviezen zich als gebruikelijk  tot een periode van 4 à 5 jaar. 
Uiterlijk in 2021 leggen wij u een geactualiseerd plan voor opnieuw een periode van 4 à 5 jaar voor. 
Voor wat betreft de tarieven stellen wij voor om het huidige tarief in deze coalitieperiode (derhalve 
voor 2018) gelijk te houden. Vanaf 2019 geven wij bij het opstellen van de Programmabegroting 
inzicht in de kostenontwikkeling en de noodzaak om de tarieven eventueel aan te passen in de 
paragraaf lokale lasten. Op basis van het huidige beeld is voor 2019, 2020, en 2021 steeds een 
verhoging van 2,6% nodig. De werkelijke aanpassing  bepalen we in de voorbereiding op de 
begroting en leggen wij bij de jaarlijkse belastingverordening aan u voor. 
Nadat er meer duidelijkheid is over de implementatie van de Omgevingswet en de andere 
ontwikkelingen, zullen wij (uiterlijk voor 2022) opnieuw beoordelen in hoeverre de bestaande 
voorziening en aanpassing van rioolheffingen nodig is om aan wettelijke eisen te blijven voldoen. 
 
 
Baten 
De exploitatielasten en kapitaallasten vormen samen de totale kosten. Tegenover de kosten staan de 
opbrengsten uit de rioolheffing. Naast de rioolheffing zijn er geen andere inkomsten. 
 
Bij het bepalen van het tarief kijkt de gemeente naar het waterverbruik bij de aansluiting. Het 
onderstaande overzicht toont de tarieven en verwachte baten in 2017. 
 
Differentiatie op basis van 
waterverbruik Aantal 

 
Tarief 2017 

 

Inkomsten 
2017 

m3 per jaar aansluitingen         
0 - 75 12.130 € 176,35 € 2.139.126 
76 - 150 10.773 € 239,33 € 2.578.302 
151 - 300 3.785 € 353,81 € 1.339.171 
> 300 371 € 1.004,18 € 372.551 
seizoenplaats 335 € 125,96 € 42.197 
totaal 27.394 € 

 
€ 6.471.346 

 
 
Om vervelende verrassingen voor te burgers te voorkomen, streeft de gemeente gelijkmatige 
ontwikkelingen van de tarieven na. In 2017 en 2018 hanteert de gemeente daarom hetzelfde tarief 
als in 2016.  
 
Op basis van de uitgaven en financiële kaders zijn de benodigde baten en rioolheffing bepaald voor 
de komende jaren. Hiervoor is een ‘fictieve heffingseenheid’ gecreëerd, die de gemiddelde 
rioolheffing per aansluiting weergeeft. Voor het jaar 2017, waarvoor de heffing al in concept is 
bepaald, bedraagt deze € 236,23 (gemiddelde rioolheffing per eenheid). De resultaten van de 
kostendekkingsberekeningen zijn in grafieken en tabellen gepresenteerd in bijlage 10. 
 
Juridische paragraaf 
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 In de inleiding is het wettelijk kader van het GRP beschreven. Na vaststelling door de gemeenteraad 
dient het GRP door publicatie in de Vechtstroom en op www.overheid.nl bekend te worden gemaakt 
en gedurende 6 weken ter inzage te worden gelegd. Dit gebeurt zowel op papier in het 
gemeentekantoor als digitaal op www.overheid.nl . Tegen deze beleidsnotitie kan geen bezwaar of 
beroep worden aangetekend.  
 
Risicoparagraaf 
Het GRP beschrijft de wijze waarop Stichtse Vecht haar zorgplichten invult. Inwoners en bedrijven 
mogen verwachten dat de gemeente zich houdt aan het beschreven beleid en serviceniveau. Indien 
schade mocht ontstaan die is terug te voeren op onvoldoende presteren van de gemeente t.o.v. dat 
beschreven beleid en serviceniveau, kan aansprakelijkheid ontstaan. 
 
21 maart 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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