Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 10 december 2020

Zaaknummer

: 152871

Onderwerp:

: Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020.

De raad wordt voorgesteld
1. De looptijd van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2017–2020 met één jaar te verlengen

Aanleiding
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervalt de verplichting op het hebben van een Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP). De inwerkingtreding van deze wet stond gepland voor 1 januari 2021. Op deze datum verloopt
ook het huidige GRP. Door de rijksoverheid is echter de invoering van de Omgevingswet uitgesteld met één jaar, tot
1 januari 2022. Om toch aan de verplichting tot het hebben van een GRP te voldoen, wordt voorgesteld het huidige
GRP met één jaar te verlengen.
Wat wordt met beslissing bereikt
Continuering van bestaand beleid waarop beslissingen genomen kunnen worden.
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het is een wettelijke verplichting
Vanuit landelijke wet- en regelgeving heeft de gemeente een aantal watertaken. Op grond van de Wet
Milieubeheer is de gemeente verplicht een plan te maken, waarin zij aangeeft hoe zij deze watertaken
uitvoert of denkt uit te voeren.
1.2. Het huidige plan verloopt eind van het jaar
Bij de vaststelling van het huidige plan is gekozen voor een looptijd van vier jaar, in plaats van vijf. Hiermee
werd aansluiting gevonden bij de looptijden van de GRP’s van de partners binnen het Afvalwaterteam Etten.
Uiteindelijk met de bedoeling om gezamenlijk een nieuw Afvalwaterplan te maken.
1.3. Invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervalt de verplichting op het hebben van een Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP).
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1.4. Het huidige GRP dient als (verplichte) onderbouwing van de financiering
De financiering van de watertaken gebeurt via een voorziening. Het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat bij het gebruik van een voorziening, deze is onderbouwd
met een beheerplan. In dit geval dus het GRP 2017–2020.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Kosten, baten, dekking
Met de verlenging van de looptijd op zich, zijn geen extra kosten gemoeid. De financiering van de watertaken zal op
de gebruikelijke wijze plaats vinden via de (riool)voorziening.
Uitvoering
Planning
N.v.t.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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