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Onderwerp Nieuw Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023-2027 

Nummer 
Z/21/029371/ 

D/21/038837 

Datum 

publicatie 
1 december 2021  

Portefeuillehouder Wethouder De Regt Contactpersoon Lia van Rijen 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

1. Het Gemeentelijk Waterbeleidsplan en Actieplan Klimaatbestendig 2050 2.0 samen te 

voegen tot één nieuw 'Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 – 2027'.  

2. De volgende combinatie van opties te laten uitwerken tot een nieuw 'Beleidsplan 

Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 - 2027':  

2a. Basisprincipes “relinen, tenzij” en “bovengrondse maatregelen waar mogelijk” toe te 

passen.  

2b. Om te voldoen aan de wet Milieubeheer nemen we de volgende maatregelen in de 

Binnenstad voor 2035: reconstructie, rioolvervanging, aanleg hemelwaterriool en panden 

afkoppelen (optie A);  

2c. Reconstructie, rioolvervanging, aanleg hemelwaterriool en infiltratiedrain aanleggen in 

Bomen- en Bloemenkwartier & 2 locaties in Harmelen voor 2030;  

2d. Rioolvervanging en aanleg hemelriolering in Staatsliedenkwartier voor 2050. 

Publieks-

samenvatting 

Dit raadsvoorstel gaat over de basisuitgangspunten voor het nieuw op te stellen Beleidsplan 

Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 – 2027. Hierin zijn de gevolgen van de keuzes uit 

de Strategische Heroriëntatie op rioolvervanging en het uitvoeringsplan Klimaatbestendige 

Openbare Ruimte (KbOR) verwerkt. Het advies is een strategie om zoveel mogelijk rioolrenovatie 

(relinen) en bovengrondse maatregelen toe te passen die goedkoper zijn dan rioolvervanging. In 

drie oudere wijken zijn reconstructies nodig om daar klimaatbestendig te worden en 

riooloverstorten fors te verminderen. Hiermee beperken we de stijging van de rioolheffing en 

halen we vastgestelde beleidsambities.  

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 12 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 17 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 20 januari en raadsvergadering 27 januari 

 

 
 

Suggestie gespreksonderwerp 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie het volgende gespreksonderwerp voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen. 

 

Bevat dit voorstel de juiste basisuitgangspunten om een nieuw Gemeentelijk Waterbeleidsplan te kunnen opstellen? 
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

17 december 2021 Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen LijstvanderDoes – Inzicht in wateroverlast 

December 2021 heeft LijstvanderDoes schriftelijke vragen gesteld over 

inzicht in wateroverlast. 

26 oktober 2020 Raadsvergadering 

Raadsvoorstel 

Motie 

Raadsvoorstel Beleid Klimaatbestendig 2050 2.0 

Op 26 oktober heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het 

raadsvoorstel Beleid Klimaatbestendig 2050 2.0. Hierbij is de motie 

‘samen met inwoners naar een klimaatbestendig Woerden (D66, 

ChristenUnie/SGP, Wedo politiek, Progressief Woerden, CDA, 

LijstvanderDoes en STERK Woerden) aangenomen.  

17 december 2019 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Activiteiten 2019 actieplan bodemdaling en 

klimaatbestendig 2050 

In december 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de 

activiteiten rond het actieplan bodemdaling en klimaatbestendig 2050. 

18 december 2018 Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Activiteiten 2018 actieplan bodemdaling en 

klimaatbestendig 

In december 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de 

activiteiten rond het actieplan bodemdaling en klimaatbestendig.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Art. 147, tweede 

lid en art. 108, 

eerste lid, 

Gemeentewet 

Art. 108, eerste lid 

De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het 

gemeentebestuur overgelaten. 

 

Art. 147, tweede lid 

 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-LijstvanderDoes-Inzicht-in-wateroverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/26-oktober/20:00/Motie-Samen-met-inwoners-naar-klimaatbestendig-Woerden-raadsvoorstel-Klimaatbestendig-2050-2-0
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/raadsvoorstel-20r-00556-inzake-beleid-klimaatbestendig-2050-2-0-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Motie-Samen-met-inwoners-naar-een-klimaatbestendig-Woerden-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01016-raadsinformatiebrief-inzake-activiteiten-2019-actieplan-bodemdaling-en-klimaatbestendig-2050.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00823-rib-activiteiten-2018-bodemdaling-en-klimaatbestendig.pdf
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel147/lid2
https://maxius.nl/gemeentewet/artikel108

