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Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018 - 2022

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

14 november 2017

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in Wet Milieubeheer, artikel 4.22;

besluit:

1.

2.
3.

Het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018 - 2022 met de titel "droge voeten en schoon water"
vast te stellen. De essentie van dit plan is:
a. Inzamelen van afvalwater doen we overal vanaf de perceelgrens en zorgen dat de
riolering op basisniveau is.
b. Voor het transport van afvalwater via rioolgemalen kiezen we voor hoge kwaliteit
vanwege de grote impact bij falen.
c. Het lozen van afvalwater op oppervlaktewater beperken we zoveel mogelijk binnen de
realiteit van de rioolstelsels.
d. Het duurzamer maken van de riolering doen we op basistempo: we maken stappen op
gebied van energiebesparing, ontwerpen van nieuwe milieuvriendelijkere riolering en
terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater.
e. In het omgaan met hemelwater zetten we hoog in om de ambitie voor waterbestendig
Woerden te kunnen realiseren (zie ook beslispunt 2).
f. De ambitie voor waterbestendig Woerden is dat we in 2050 60 mm/uur kunnen bergen
en afvoeren zonder dat er wateroverlast optreedt.
g. We gaan op pragmatische wijze om met hoge grondwaterstanden: we aan de slag met
meldingen en meten. We nemen doelmatige maatregelen als de gemeente aan zet is.
h. Het omgaan met de mogelijke schadelijke gevolgen van te lage grondwaterstanden voor
houten funderingen doen we op basisniveau: informatie verzamelen en delen en een
loket voor vragen en procesmatige ondersteuning.
Deze planperiode jaarlijks C100.000 beschikbaar te stellen om inwoners te stimuleren
watervriendelijke maatregelen te nemen op hun eigen perceel.
Dit bedrag te dekken uit de rioolheffing.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,/
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De voorzitter/

