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Onderwerp: 

Plan van Aanpak opstellen Gemeentelijk Waterbeleidsplan 

Kennisnemen van: 

Het plan van aanpak voor het opstellen van het Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP). Het GWP is 
een nieuw totaal beleidsplan voor water en riolering. 

Inleiding: 

De gemeente Woerden zet zich in voor het woonplezier van haar burgers. Naast de zorg voor een 
schone, fraaie en veilige leefomgeving is de gemeente in het kader van riolering- en watertaken ook 
verantwoordelijk voor het beperken van wateroverlast. Altijd droge voeten kost veel geld. Er moeten 
keuzes worden gemaakt. Waar leggen wij de lat? Wat is de aanvaardbare overlast en hoe vaak en 
wanneer moet de gemeente maatregelen nemen? Met een Gemeentelijk Waterbeleidsplan wordt 
burgers duidelijkheid geboden in welke situaties zij van de gemeente maatregelen mogen verwachten 
indien water op straat komt te staan. 

In het GWP worden de keuzes vastgelegd en wordt de bekostiging van de gemeentelijke zorgplicht 
ten aanzien van riolering en water voor de komende jaren verwoord. Het plan fungeert als een 
'paraplu' waar het te actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en andere te actualiseren 
beleidsplannen onder komen te hangen. Uw inbreng en betrokkenheid bij het maken van deze keuzes 
zijn belangrijk. Daarom informeren wij u als projectgroep graag over het plan, het proces en uw rol 
erin. 
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Kernboodschap: 

Waarom het Gemeentelijk Waterbeleidsplan? 
Water en riolering gaan nauw met elkaar samen. Zowel afvalwater als (een groot deel van het) 
hemelwater wordt via de riolering afgevoerd. Bij de vraag waar al dat water heen gaat en wat er mee 
gebeurt, staan maar weinig mensen stil. Dat gebeurt pas als de riolering niet goed functioneert en 
burgers te maken krijgen met wateroverlast. De gemeente heeft de zorgplicht over het afval- en 
hemelwater. Daarnaast dient zij in beleid te hebben vastgelegd hoe om te gaan met: 

• nadelige gevolgen van (grond)wateroverlast of water-op-straat-situaties structureel te 
voorkomen; 

• het borgen van water- en bodemkwaliteit vanuit het belang van de volksgezondheid; 
• klimaatontwikkelingen. 

Bovenstaande laat zien dat de gemeente verbrede zorgplichten heeft omtrent riolering en stedelijk 
water. Deze worden vastgelegd in het GWP 

Waar moeten wij op letten? 
In het vigerende verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is reeds richting gegeven aan keuzes 
omtrent hemel- en grondwater. Deze worden opnieuw bezien. Samen met u bepaalt de projectgroep 
de gewenste kwaliteit. Daar hangt echter ook een prijskaartje aan. Om een afgewogen keuze te 
maken voor de komende jaren worden een aantal scenario's voorgesteld en de (financiële) 
consequenties ervan in beeld gebracht. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om kosten voor de 
watertaken te dekken vanuit de rioolheffing, die bij de burgers jaarlijkse in rekening wordt gebracht. 
Belangrijk voor deze kostendekking is te bepalen waar de grens ligt en wat wettelijk is toegestaan. 
Met andere woorden wat zijn de consequenties voor de burger en wat is de lastendruk? 

Hoe ziet het proces eruit? 
Het GWP wordt voor de zomerperiode van 2011 opgesteld. Daarbij worden de volgende procesfases 
en werkstappen onderscheiden: 

• Waar staat Woerden en wat moet de gemeente?: het uitvoeren van een nulmeting waarin 
basisgegevens worden geraadpleegd en huidige beleidskaders en -afspraken onder de loep 
worden genomen. 

• Wat vindt de gemeente belangrijk?: ambitie hebben is prachtig, maar wat moet er allemaal 
gebeuren en wat kost dat? Gebaseerd op de situatie in de gemeente Woerden (de nulmeting) 
doet de projectgroep een voorstel voor een aantal verschillende kwaliteitscenario's. Hieraan 
hangt een globaal kostenplaatje, zodat u de consequenties daarvan kunt inschatten. Tijdens 
een vergadering van commissie Ruimte legt de projectgroep de verschillende scenario's aan u 
voor en zij scherpt op basis van uw wensen de scenario's verder aan. 

• Wat betekent dit?: na de commissievergadering worden de scenario's op maatregelniveau 
uitgewerkt. Daarbij wordt ondermeer de tariefontwikkeling van de rioolheffing duidelijk. De 
gemaakte afwegingen worden verwoord in een helder en toegankelijk stuk, zodat u alles nog 
eens rustig op uw gemak kunt terug lezen en een weloverwogen keuze kunt maken. 

• Wat spreekt de gemeente af?: In de laatste fase wordt het GWP definitief gemaakt en wordt 
het plan aan het College, aan u als Raad aangeboden en start de besluitvorming. In deze fase 
bepaalt u de uiteindelijke koers en wordt duidelijk waar de gemeente Woerden voor staat. 
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Vervolg: 

Uw inbreng is van belang om samen met de betrokken beleidsmedewerkers van dit project keuze te 
maken: altijd droge voeten kost veel geld, natte voeten na elke regenbui is niet gewenst. Samen 
bepalen wij welk beoogde niveau wenselijk is en hoe dit is te bekostigen vanuit de voorzieningen. De 
projectgroep vraagt uw inbreng tijdens de consultatie in de vergadering van commissie Ruimte op 9 
juni 2011. 

Bijlagen: 
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