
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 16 december 2021

Zaaknummer : 305622

Onderwerp: : Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2020

De raad wordt voorgesteld
1. Het GRP uit 2017 te verlengen tot en met uiterlijk 31 december 2023, of zoveel eerder als de Omgevingswet van 

kracht wordt, of dat er een andere reden is om het GRP te herzien.

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 verliep 
ook het in 2017 vastgestelde GRP. 

Door de rijksoverheid werd echter de invoering van de Omgevingswet uitgesteld met één jaar, tot 1 januari 2022. Om 
aan de verplichting tot het hebben van een GRP te voldoen, is het GRP uit 2017 eind vorig jaar met één jaar 
verlengd. 

Inmiddels is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, tot 1 juli 2022. 
Voorgesteld wordt om de looptijd van het GRP uit 20217, te verlengen tot en met uiterlijk 31 december 2023. Of 
zoveel eerder als de Omgevingswet van kracht wordt, of dat er een andere reden is om het GRP te herzien.

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 al eerder verlengde plan verloopt eind van dit jaar     
Bij een eerder uitstel van de invoering van de Omgevingswet in 2020, is de looptijd van het GRP uit 2017 al 
verlengd met één jaar.

1.3. Invoering van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervalt de verplichting op het hebben van een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP).

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.
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Bijlagen

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen
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☐ ……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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Raadsvergadering d.d. 16 december 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021

BESLUIT:
1. De looptijd van het GRP uit 2017 te verlengen tot en met uiterlijk 31december 2023, of zoveel eerder als de 

Omgevingswet van kracht wordt, of dat er een andere reden is om het GRP te herzien.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
16 december 2021

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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