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Gevraagde beslissing:
1.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012 - 2015 vast te stellen
2.
Begrotingswijziging nummer 13 van 2011 vast te stellen
Samenvatting
Het door de Raad vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een - vanuit de Wet
milieubeheer verplicht - plan met enerzijds een beleidsinhoudelijk en anderzijds een
beheersmatig onderdeel waarin de instandhoudingsopgave van de riolering wordt venwoord. In
het GRP worden keuzen gemaakt hoe deze zorgplichten worden ingevuld, welke middelen
daarvoor nodig zijn en hoe dat zich vertaald naar de inwoners en bedrijven van Delft.
1.
Aanleiding
Op grond van de Wet Milieubeheer dient iedere gemeente over een geldig GRP te beschikken,
Het huidige GRP loopt (na verlenging) op 31 december 2011 af.
2.
Bevoegdheid
Het vaststellen van het GRP is een bevoegdheid van de gemeenteraad (Wet Milieubeheer, art.
4.22).
3.
Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces
Op 26 januari 2006 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006 - 2010
(beheerplan Riolering) vastgesteld. Op 16 december 2010 heeft de Raad besloten de geldigheid
met een jaar te verlengen tot 31 december 2011.
4.
Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Het hebben van een actueel vastgesteld GRP voor de periode 2012 tot en met 2015 waarin op
een afgewogen wijze de zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn opgenomen.
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5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
De in dit GRP genoemde strategieën leiden tot een programma van plannen en maatregelen die
de komende periode dienen te worden uitgevoerd. In onderstaande tabel zijn de kenmerken van
het ambitieniveau midden samengevat.
onderdeel

ambitie midden

vemieuwen riolen
afvalwater

5 km

hemelwater

2 km

grondwater

i km

realisatie basisinspanning
totaal

85%*

riolering op orde
ja
kosten
totaal per jaar

€9.400.000

aanpak weg
bij onderhoud

rijweg

kwaliteit weg

verbeterd

kosten/jaar in rioolrecht
grondwateronttrekingDSM ''< ;

€1.100.000

•

'

:

>

verregaande vermindering (<8oo m3/uur) mogelijk na:
kosten/jaar

-<—-r

—"

"- . :

™r

35 jaar
ca. 350.000,-/jaar

6.
Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)
De investeringsuitgaven voor de planperiode 2012-2015 bedragen in totaal 24,5 miljoen euro.
Onderverdeeld naar circa € 20 miljoen voor de zorgplicht afvalwater, circa € 3 miljoen voor de
zorgplicht hemelwater en circa € 1,5 miljoen voor de zorgplicht grondwater. De exploitatiekosten
bedragen circa € 3,2 miljoen per jaar.
In de komende planperiode zijn er extra uitgaven als gevolg van een stijging van de
loonkosten/prijsontwikkeling,
extra taken binnen de nieuwe zorgplichten, nieuwe
investeringsuitgaven. De geleidelijke toename van de te inspecteren rioollengte (inclusief daarbij
behorende en daaruit resulterende acties) zorgt eveneens voor een lichte kostenverhoging.
Vanuit de bezuinigingstaakstelling worden meer veegkosten toegerekend aan de riooluitgaven.
De prognose van de stijging van de rioolheffing (rekening houdend met een onttrekking vanuit
de reserve Riolering) is weergegeven in onderstaande tabel.
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totaal verhaalbare kosten
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2011

2012

2013

2014

2015

eigenarendeel

€ 127,30

€132,14

€137,16

€ 142,37

€ 147,78

gebruikersdeel < 500 013

€35,80

€37,16

€38,57

€ 40,04

€ 41,56

gebruikersdeel > 5001x13

€ 0,42

€ 0,44

€0,45

€ 0,47

€0,49

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

stijging - a.g.v. verbreding

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

Totaal stijging

3,8%:

stijging - CPI-/GWW-index

1

•

3.8%

De financiële consequenties zijn venwerkt in begrotingswijziging nummer 13 van 2011.
7.
Communicatie
De vaststelling van het plan zal met een persbericht bekend worden gemaakt.
8.
Verdere procedure
Gelet op de samenwerking is onderhavig GRP in overleg met het hoogheemraadschap tot stand
gekomen. Ook is het plan voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland en de Vrom-inspectie van
het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Bijlagen:
Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012 - 2015
Nota Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012 - 2015
•
Begrotingswijziging nummer 13 van 2011

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Delft,
mr. drs. G.A.A. Verkerk

.burgemeester.

drs. B. den Uijl

,loco-secretaris.
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De raad van de gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van het college van 28 juni 2011;
BESLUIT:
Vast te stellen:
1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Delft 2012 - 2015
2. De begrotingswijziging nummer 13 van 2011
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 oktober 2011.

.burgemeester.

mr. drs. G.AA Verkerk
.griffier.

j^y. van Luyk

