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Vragen

1* Waarom staat dit stuk nu op de agenda ??
Is tijdens de vorige raadsperiode al afgerond. Uitstel destijds om de nieuwe raad het
voorgestelde plan te laten vaststellen omdat zij daar uitvoer aan gaan geven.
Deze raad is al ruim een jaar geleden benoemd en nu komt het plan op deze overvolle
agenda !!!
2* Het stuk pleit voor 2b, waarom is de keuze met relatief weinig motivatie op 2a gevallen
?
3* Worden de middelen ook alleen gebruikt voor dit doel, rioolbelasting voor riool ?
4* Hoe is de planning, wanneer komen welke straten aan beurt ?
5* Er wordt op verschillende plaatsen het hemelwater afgekoppeld en afgevoerd naar
wadi’s. Wat wordt er gedaan met de veiligheidsrisico’s i.v.m. spelende jonge kinderen ?

Antwoord
1. Op grond van de wet milieubeheer is het gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een
verplicht plan waarin de gemeente aangeeft hoe ze op korte en lange termijn
aangeven hier mee om te gaan. De gebruikelijke planperiode is 4 jaar. Het
huidige plan is verstreken. Vandaar een nieuw plan. Daar de nieuwe raad
uitvoering aan het plan moet geven, heeft het vorige college besloten dat dan
ook het nieuwe plan door de nieuwe raad geaccordeerd moet worden. Het
college heeft vanwege begrotingstechnische redenen besloten om het door te
schuiven naar 2019.

Ook heeft het college ervoor gekozen om de raad goed mee te nemen in het proces om te
komen tot een nieuw vGRP. Tijdens de themabijeenkomst van 7 februari, waarin alle
scenario’s uitvoerig zijn behandeld, heeft het college aan de raad toegezegd te komen met
één voorkeurscenario betreffende hoe klimaat robuust Valkenswaard moet worden en
hoe de financiering hiervan wordt bekostigd.
2. Het verschil tussen 2a en 2b is dat bij 2a de financiering plaats vindt via

afschrijving/kapitaallasten en bij 2a wordt vervanging, waar mogelijk, rechtstreeks uit de
voorziening betaald en de rest van de investeringen gelijk aan de huidige wijze van
financiering (via afschrijving/kapitaallasten). Het college stelt echter voor om nu geen
andere wijze van financiering in te voeren en dus te kiezen voor 2a. De reden is onder
andere het uitgangspunt van een beheerste stijging van de lokale lasten, dat is
opgenomen in het coalitieprogramma. Alle investeringen worden namelijk doorberekend
in de rioolheffing. Om die reden adviseert financiën de heffing op riool zo gematigd
mogelijk te laten stijgen. Zeker tot 2050 is het tarief in scenario 2a (huidige

financieringswijze) lager dan in scenario 2b (andere financieringswijze). Daarbij wordt over
4 jaar een nieuw vGRP vastgesteld en dan kan opnieuw bekeken worden wat verstandig is.
3. De rioolheffing mag alleen voor verbetering en onderhoud van de riolering conform de

wet milieubeheer gebruikt worden.
4. Op basis van rioolinspecties wordt bepaalt wanneer welke straat noodzakelijk is. Dit wordt

verwerkt met onderhoud wegen en groen tot een integraal meer jarenplanning. Jaarlijks
wordt door het college het integrale jaarplan vastgesteld.
5. De aanleg van de wadi’s zijn conform de landelijke richtlijnen die hiervoor worden

gehanteerd.

