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A.

Samenvatting

Het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een planverplichting voortkomend uit de Wet
milieubeheer (Wm). Vanwege de nieuwe wetgeving (Waterwet) is het GRP uitgebreid met de zorgplicht
voor het grondwater, zodat er nu sprake is van een ‘verbreed’ GRP (vGRP). Het vGRP betreft de
planperiode 2013 t/m 2017.
In het vGRP worden de volgende onderwerpen ter vaststelling aangeboden:
• Evaluatie GRP 2006-2010
• Gewenste situatie m.b.t. zorgplicht inzameling afvalwater, hemelwater en grondwater
• Huidige situatie en toetsing
• De opgave: beleid en aanpak zorgplicht
• Middelen en kostendekking
In de managementsamenvatting vGRP 2013-2017 (zie bijlage) worden de voornoemde onderwerpen
samengevat weergegeven.
Volgens de raadsagenda liggen voor de raadsvergadering van 27 juni 2012 de volgende onderwerpen
voor: Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (verder afgekort als vGRP), afkoppelvisie + verordening en
het waterhuishoudingsplan Schaapsloop. De afkoppelvisie en verordening en het waterhuishoudingsplan
Schaapsloop maken integraal onderdeel uit van het vGRP en zijn in dit raadsvoorstel Verbreed GRP 2013
t/m 2017 verwerkt.
Het vGRP 2013 – 2017 dient vastgesteld te worden door de raad.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2013-2017 vast te stellen.

C.

Inleiding

De gemeente Valkenswaard beschikte over geldend beleid geformuleerd in het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2006 - 2010. Het GRP is een planverplichting voortkomend uit
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de Wet milieubeheer (Wm). Vanwege het aflopen van de planperiode is een nieuw gemeentelijk
rioleringsplan opgesteld voor de planperiode 2013 t/m 2017.
Omdat er nu sprake is van nieuwe wetgeving (Waterwet) wordt het GRP uitgebreid met de zorgplicht
voor het grondwater. Daarom is er nu sprake van een ‘verbreed’ GRP (vGRP).
De financiële gevolgen worden gedekt via een rioolheffing, dat is opgenomen in de Gemeentewet. De
rioolheffing wordt geïnd via een rioolheffingsverordening, waarbij de hoogte van de rioolheffing inclusief
inflatie jaarlijks wordt vastgesteld.
In het vGRP is voor de planperiode 2013 t/m 2017 het volgende geformuleerd:
• het beleid voor afvalwater, hemelwater en grondwater;
• de investeringen benodigd voor het realiseren van dit beleid;
• de kosten voor het in stand houden van het rioolstelsel;
• de kostendekking middels rioolheffing.
Binnen de gemeente zijn twee plannen belangrijk voor het regelen van de riolering: het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) en het Basisrioleringsplan (BRP). Het GRP is een overkoepelend beleidsdocument.
Het BRP is een technische doorrekening van de capaciteit van rioolstelsels.
In de raadsvergadering van 31 maart 2011 heeft uw raad ingestemd met het maatregelenpakket voor het
Basisrioleringsplan (BRP). Tevens besloot uw raad € 12.071.000,= excl. BTW voor het
Basisrioleringsplan beschikbaar te stellen voor de periode 2011-2015. In de begrotingsbesprekingen voor
de begroting 2012 zijn afspraken gemaakt over de tariefontwikkeling voor de rioolheffing.
D.

Wat willen we bereiken?

Voor de planperiode 2013 t/m 2017 willen wij de volgende doelen met betrekking tot afvalwater- en
hemelwaterzorgplicht bereiken:
• Doelmatige inzameling en transport van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde
afvalwater en hemelwater naar een geschikt lozingspunt;
• Waar mogelijk hemelwater van het bestaande rioolstelsel afkoppelen;
• Realiseren van de gewenste vuilemissie volgens de basisinspanning en waterkwaliteitspoor;
• Water op straat situaties zien te voorkomen;
• Rioolstelsel in goede staat houden door middel van vervangingen, reparaties en onderhoud;
• Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem, grondwater wordt voorkomen;
• Er wordt zo min mogelijk overlast veroorzaak voor de omgeving in de breedste zin van het woord;
• Effectieve uitvoering van het rioleringsbeheer;
• Goede samenwerking met waterschap de Dommel.
Voor de grondwaterzorgplicht willen we de volgende doelen bereiken:
• Inzicht verkrijgen of er structurele grondwaterproblemen binnen het gemeentelijke gebied bestaan;
• Inzicht verkrijgen in de grondwaterstanden binnen het gemeentelijk gebied (monitoring peilbuizen);
• Een loket zijn voor de burgers met klachten, ook voor waterschap en provincie.
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•
•
E.

Indien noodzakelijk: doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied aanwezige
overtollige grondwater;
Effectief grondwaterbeheer in samenwerking met waterschap de Dommel.

Wat gaan we er voor doen?

Hieronder wordt per zorgplicht een aantal strategische keuzes aangehaald en toegelicht.
Zorgplicht afvalwater – goed beheer van de bestaande voorzieningen • Een groot deel (48 %)van de gemeentelijke riolering is eind 2012 gereinigd en geïnspecteerd. Om
een inzicht te krijgen in de kwaliteit van de rest van het rioolstelsel wordt per jaar ca. 10% van deze
riolering gereinigd en geïnspecteerd;
• De verbetermaatregelen volgens het in 2011 vastgestelde basisrioleringsplan (BRP) worden
afgerond;
• Uit de inspecties blijkt dat sommige riolen het eind van de levensduur bereikt hebben of technisch
niet meer in goede staat zijn. Om het functioneren van de riolering te waarborgen worden deze riolen
de komende periode gerenoveerd, gerepareerd of vervangen;
• In samenwerking met het waterschap De Dommel wordt middels monitoring van overstortingen uit
de riolering op oppervlaktewater en het effect daarvan op de waterkwaliteit (waterkwaliteitspoor)
onderzocht. In overleg met het waterschap worden eventueel aanvullende maatregelen gerealiseerd;
• Onderhoud zal moeten zorgen voor een goed functionerend rioolstelsel: reinigen kolken en lijngoten,
onderhoud gemalen, drukriolering en IBA’s.
Zorgplicht hemelwater – wateroverlast verminderen • Knelpunten bij extreme neerslag (water op straat) zullen verholpen worden door het verruimen van
riolen en het gebiedswijs afkoppelen van verharde oppervlakten (Schaapsloop, Dommelen-Zuid,
Schepelweijen, Kreijenbeek, Centrum gebied);
• Het afkoppelen van bestaande verharde oppervlakten is ook voorzien op particuliere percelen. Om
verzekerd te zijn van de medewerking van de perceelseigenaren is een verordening afvoer
hemelwater en grondwater benodigd. Met deze verordening kan het afkoppelen afgedwongen
worden.
Zorgplicht grondwater - kennis opdoen van het grondwatersysteem • In samenwerking met waterschap de Dommel is een grondwatermeetnet ingericht. Door monitoring
van grondwatergegevens wordt inzicht verkregen in de gedragingen van het grondwater. Zo kan beter
ingespeeld worden op klachten of meldingen van grondwateroverlast c.q. -onderlast;
• Door invulling te geven aan de wettelijke loketfunctie, via het klachten- en meldingensysteem, kunnen
meldingen over grondwateroverlast of –onderlast direct onderzocht worden.
Met de beoogde strategie wordt voldaan aan de gestelde doelen uit D.
F.

Financiën

De kosten van het vGRP, bestaande uit exploitatielasten en kapitaalslasten van de gedane en benodigde
investeringen, worden gedekt door de opbrengsten aan rioolheffingen en de egalisatiereserve riolering.
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In het kostendekkingsplan van het vGRP voor de planperiode 2013 t/m 2017 zijn voorzien 2 verhogingen
van de rioolheffing van € 20,= per jaar: in 2013 (€ 230,=) en 2014 (€ 250,=); vanaf 2014 blijft de heffing
op € 250,=. Deze verhogingen zijn besloten in de behandeling van de begroting 2012.
De tarieven van de rioolheffingen voor de planperiode 2013 t/m 2017 zullen nader bekeken worden en
zullen bij de behandeling van de begroting 2013 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Bij
dit onderzoek zal gehanteerd worden de volgende uitgangspunten: geen verdere toename van de
egalisatiereserve en het afbouwen tot 0 van de huidige reserve binnen een periode van 10 jaar.
G. Vervolgstappen

1. Waterhuishoudingsplan Schaapsloop
Het waterhuishoudingsplan Schaapsloop is nagenoeg gereed en opgesteld in overleg met waterschap
de Dommel. De te nemen maatregelen om te voldoen aan de eisen van het waterschap bestaan uit het
afkoppelen van verharde oppervlakten van met name bedrijfsterreinen, het aanpassen van het
rioolstelsel en waterlopen. De realisering van het plan staat gepland in 2012 en 2013. De benodigde
financiële middelen waren reeds opgenomen bij de vaststelling van het basisrioleringsplan (BRP) en
zijn overgenomen in het vGRP.
2. Verordening afvoer hemelwater en grondwater
In het vGRP en visie afkoppelen is aangegeven de noodzaak voor een nieuwe verordening afvoer
hemelwater en grondwater. Deze verordening maakt het mogelijk om het afkoppelen van met name
verharde oppervlakten op particuliere percelen af te dwingen. Zonder een dergelijke verordening is de
gemeente bij het realiseren van de afkoppelplannen en bij vernieuwbouw binnen het bestaand
stedelijk gebied afhankelijk van de medewerking van derden (perceelseigenaren, ontwikkelaars, ed).
Het college heeft de verordening voor inspraak vrij gegeven. De verordening met de zienswijzen
notitie zullen vervolgens ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
3. Procedure na vaststelling vGRP
Na vaststelling door uw raad op 27 juni 2012 zal volgens de Wet Milieubeheer het vGRP voor de
formele goedkeuring toegestuurd worden aan:
• Gedeputeerde Staten (provincie Noord-Brabant);
• Zuiveringstechnisch en oppervlaktewater beheerders (Dagelijks Bestuur van Waterschap de
Dommel);
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
H. Communicatie

Volgens de Wet milieubeheer dient het vGRP na vaststelling bekend te worden gemaakt in dag- of
nieuwsbladen. Daarbij dient te worden aangegeven hoe kennis kan verkregen van de inhoud van het
vGRP.
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I.

Bijlage(n)

1. Managementsamenvatting Verbreed GRP Valkenswaard 2013-2017.
J.

Ter inzage liggende stukken

2. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Valkenswaard 2013-2017.
3. Visie omgaan met hemelwater.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juni 2012
BESLUIT
1. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 2013-2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012

de griffier

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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