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Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de riolering. Met de
komst van de Wet Verankering en Bekostiging Gemeentelijke Watertaken in 2008 is de
gemeente ook verantwoordelijk geworden voor zowel hemel- als grondwaterbeheer. Het
huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft een looptijd tot 2013.
Het voorliggende vGRP 2013-2017 beschrijft het beleid van de gemeente ten aanzien van
het afval-, hemel- en grondwater. Het nieuwe vGRP is opgesteld conform de nieuwe,
uitgebreide, wetgeving.
De afgelopen periode heeft er een werkgroep (bestaande uit medewerkers van het TBK, de
afdelingen Financiën en Ruimte, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard) gewerkt aan het tot stand komen van dit vGRP.
De definitieve bestuurlijke reacties van het HHSK en Rijkswaterstaat kunnen na vaststelling
door de gemeenteraad worden verwacht.

Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke eisen en een efficiënt onderhoud en beheer van het gemeentelijk
riool- oppervlakte- en grondwater. Met als doel een duurzame bescherming van de
volksgezondheid en handhaving van een goede leefomgeving.

Argumenten
1.1.
Een actueel vGRP is wettelijk verplicht.
Op basis van de Wet Milieubeheer is een door het gemeentebestuur vastgesteld
GRP verplicht. Daarnaast is er vanuit de Wet Gemeentelijke Watertaken een

verplichting om vóór 2013 een eerste zogenaamd Verbreed GRP (vGRP) vast te
stellen.
1.2.

De raad dient het vGRP eerst voorlopig vast te stellen.
Procedureel gezien moet na voorlopige vaststelling, door de gemeenteraad, het
vGRP ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Rijkswaterstaat. Daarnaast moet het ter
kennisname gezonden worden aan Gedeputeerde Staten.
Ook moet het plan voor de inwoners ter inzage worden gelegd.
Naar aanleiding van de reacties kan het plan verder aangepast worden en daarna
definitief worden vastgesteld.

1.3.

Grondwaterzorgplan
In 2011 is het grondwaterzorgplan aangeboden aan de gemeenteraad. In het vGRP
is ook de financiële paragraaf voor de uitvoering van dit plan ingevuld.
Concreet houdt dit in dat bij rioolrenovaties ook een robuust drainagestelsel wordt
aangelegd. Het doel is om hiermee structurele nadelige gevolgen van een (te) hoge
of (te) lage grondwaterstand op een doelmatige wijze te voorkomen of te beperken.

1.4

Inspanningsverplichting om bestaande structureel nadelige gevolgen te beperken.
Onze gemeente ligt in een van oudsher nat gebied met hoge waterstanden en een
zettingsgevoelige bodem. Voornamelijk in Oud-Krimpen zijn er woningen die niet zijn
onderheid en daardoor in de toekomst problemen krijgen. Door hevige neerslag maar
met name door steeds verder verzakken van deze woningen zal er regelmatig (riool)
wateroverlast ontstaan. De afgelopen periode zijn soortgelijke problemen in de
Breestraat en de Lekdijk ( huisnr. 226-250) al door de gemeente verholpen.
Omdat dit in principe een privaatrechtelijk probleem is moeten de desbetreffende
eigenaren zelf een rioolvoorziening maken om dit te voorkomen.
In dit nieuwe vGRP wordt voorgesteld om voor rioolgerelateerde oplossingen aan
deze woningen aan de betreffende woningeigenaren een subsidie te verstrekken in
een gedeelte van de te maken kosten. Hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 25.000
opgenomen.
Voor het in het leven roepen van de vereiste subsidieverordening treft u hierbij een
concept raadsvoorstel aan.

1.5

Investeringen in de riolering
De afgelopen planperiode is er minder riool vervangen dan was gepland. Deels door
de voorbereidingsduur en het uitstellen van een aantal herstratingsprojecten. Het
uitgangspunt van de rioolvervangingscyclus is de theoretische levensduur van 45
jaar. In de afgelopen periode is aan de hand van rioolinspecties gebleken dat deze
cyclus kan worden opgerekt naar 50 jaar. Renovaties van binnenuit (relinen) zijn
minder kostbaar en zullen waar mogelijk in de toekomst meer worden toegepast. Dit
alles zorgt voor een grotere spreiding van de vervangingsinvesteringen.

1.6.

Rioolheffing
Besloten is om de hoogte van de rioolheffing vanaf 2013 niet structureel te verhogen.
Ook dit zorgt voor een temporisering van de rioolvervanging. De vervangingspiek van
de riolering komt er wel aan: 18% van de riolen zijn binnen 10 jaar, 50 jaar oud. Voor
het centrumgebied zal dit bij herontwikkeling de nodige kosten met zich meebrengen.
Hier is nu niet in voorzien. In het vorige GRP is hierover aangegeven dat de kosten

2

voor de aanleg/vervanging vanuit deze herontwikkelingsprojecten moeten worden
gefinancierd. Ook in het nieuwe vGRP blijft dat laatste het uitgangspunt.
Bij het vorige GRP werd er van uit gegaan dat de kosten van de noodzakelijke
rioolvervanging in de Stormpolder ten laste zouden komen van de herontwikkeling
van dit gebied. Van een grootschalige herontwikkeling is echter afgezien. De
betreffende riolen zijn ouder dan 40 jaar en dus inmiddels ook echt aan vervanging
toe. Dit geldt vooral voor de rioolleidingen ten oosten van de Industrieweg. Hiervoor
zal de komende periode een apart uitvoeringsprogramma worden gemaakt.
1.7

Intensieve samenwerking
In 2011 zijn in “het bestuursakkoord Water” afspraken gemaakt over intensieve
samenwerking tussen gemeentes en waterschappen. Het doel hiermee is het
realiseren van kostenbesparingen, kennisoverdracht en het verminderen van de
personele kwetsbaarheid.
Operationeel is hier de afgelopen periode invulling aan gegeven met de
samenwerking met Capelle aan den IJssel. Ook heeft de gemeente een Stedelijk
Waterplan samen met HHSK . De komende jaren zal een monitoringsprogramma
met betrekking tot het thema water een gezamenlijke inspanning eisen.

Kanttekeningen
De levensduur van de rioolleidingen houdt zich niet altijd aan de “gangbare”
gedragsmodellen. Incidentele problemen komen verhoudingsgewijs meer voor hoe langer
rioolvervanging wordt uitgesteld.
Financiën
De financiële doorrekening laat zien dat voor de uitvoering van dit vGRP extra middelen
nodig zijn voor:
• Het beschikbaar stellen van de subsidie ter hoogte van € 25.000,
• Een verhoging van de post deskundige adviezen voor diverse onderzoeken, het
inmeten van hoogtematen van de riolering en het actualiseren van beleid. De
verhoging is in 2013 € 27.000 en loopt af naar € 17.000 in 2016.
• Daarnaast fluctueren de kosten voor het reinigen van de aandachtsgebieden; hier
was in de voorgaande begroting geen rekening mee gehouden en zorgt voor een
verhoging van de lasten in de jaren 2014 en 2015.
Verder is in het vGRP rekening gehouden met een langere levensduur van de riolering, wat
een verlagend effect heeft op de geraamde investeringen.
Per saldo worden al deze financiële aanpassingen opgevangen binnen de exploitatie van de
riolering en is in de begroting 2013-2016 rekening gehouden met de budgetten op basis van
dit VGRP.
Communicatie
Na de voorlopige vaststelling zal het vGRP ter inzage worden gelegd. Op de gemeentelijke
website is een aparte pagina aangemaakt die ingaat op de rioleringszorg als gemeentelijke
taak.
Bij het opstellen van het vGRP is nauw overleg gevoerd met de overige waterbeheerder
zoals het HHSK en Rijkswaterstaat. Aan de genoemde partijen zal worden gevraagd om
vóór de raadsvergadering van 8 november een definitieve reactie te geven.
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Bijlagen
vGRP

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van
geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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L.M. Huizer
burgemeester

is dit voorstel aan de orde

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 25 september 2012
besluit:

1.

het vGRP 2013-2017 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 8 november 2012.
De griffier,
De voorzitter,
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