
Onderstaand een aantal vragen vanuit de voorronde van 11 juni jl. waarop schriftelijke 
beantwoording is toegezegd door de ph. 
  
Water- en Rioleringsplan West Betuwe 2019-2023 
Schriftelijke beantwoording van vragen. 

4.       Graag een toelichting op de genoemde bedragen voor communicatie en duurzaamheid. 

Waar worden deze bedragen aan uitgegeven en waar liggen de prioriteiten?  

 Waar staat in het document (nota) dat rekening wordt gehouden met de meekopelkansen? Het 
principe “werk met werk maken” wordt gehanteerd, maar is dit terug te vinden in de stukken? 
 
 
Reactie: 
 
Communicatie: 
In het WRP (WaterRioleringsbeleidsPlan 2019-2023) staat op blz 27 van het document, onder het 
kopje Planvorming tabel 2, beschreven dat er jaarlijks (5jaar lang) een budget beschikbaar is van         
€ 15000,-voor een communicatieplan (klimaat, waterbewustzijn, afkoppelen etc). Met dit budget 
kunnen we een communicatieplan opzetten, maar ook de werkelijke benadering naar onze inwoners 
toe. 
De communicatie zal o.a. bestaan uit: 

- Op projectbasis de inloopavonden voor onze inwoners. 

- Communicatiemogelijkheden via onze gemeentelijke website. 

- Communicatiemogelijkheden via folders vwb onderhoud en beheer, maar ook klimaat. 

- Communicatiemogelijkheden via gebiedsbeheerders en gebiedsmakelaars. 

- …… 

Definitieve wijze van communicatie kan breed vormgegeven worden, maar kan ook op maat worden 
geleverd. 
 
Duurzaamheid: 
De bedragen om te kunnen voldoen aan de opgave duurzaamheid zijn in het document opgenomen 
binnen de budgetten van de vervangingsprojecten, maar ook binnen de onderhouds- en 
beheersbudgetten en budget klimaatmaatregelen, zie hoofdstuk 5 blz 27 t/m 30 en blz 8 kopje 
energie neutraal. 
 
Duurzaamheid is een breed begrip en binnen het WRP hebben we het specifiek over de volgende 
onderwerpen waar de prioriteiten liggen: 

- Klimaat met de nadruk op wateroverlast. Het aanleggen van een robuust watersysteem en 

hiermee minder wateroverlast valt onder duurzaamheid. 

- Het relinen (aanbrengen van een versterkte kous) van de riolering is levensduur verlengend 

en hiermee duurzaam. 

- Het toepassen van meer pvc-rioolleidingen met een langere levensduur ipv betonleidingen is 

duurzaam. 

- Het vervangen van de pompen gemalen en drukriolering tijdens de onderhoudsfase en of 

vervangingsfase voor energiezuinigere pompen is duurzaam.  

- Duurzaam gedrag, blz 6 van het document. 



 De bewustwording van de klimaatproblemen en vervolgens het aanpassen van het gedrag 

geeft uiteindelijk een gezamenlijke duurzame oplossing en valt hiermee ook binnen het 

kader duurzaamheid. 

 

Meekoppelkansen: 
 
Het uitvoeren van onze zorgplichten binnen dit WRP, de afvalwaterzorgplicht, de 
regenwaterzorgplicht, grondwaterzorgplicht en klimaatadaptatie kan alleen door integraal samen te 
werken. Dit gebeurt in de voorbereiding van al onze projecten, maar ook tijdens het totale 
procesverloop. Deze samenwerking gebeurt samen met: 

- Het waterschap. 

- Onze inwoners, 

- De regiogemeenten binnen ons samenwerkingsverband 

- Onze interne collega’s wegen, groen, ruimtelijke ordening Juridische zaken, grondzaken enz. 

De integrale afstemming staat op meerdere plekken in het document beschreven en met name 
onder de kopjes ”strategie” hoofdstuk 4, waarbij ruimtelijke functies onderling op elkaar moeten 
worden afgestemd. 
 
Omgevingswet: 
In het document staat op blz 5 par 1.1 en blz 7 par. 2.1 beschreven de komst van de omgevingswet. 
Hierin wordt mede geregeld dat verschillende beleidsvelden als openbare ruimte en  ruimtelijke 
ordening binnen de gemeente nog meer gezamenlijk moeten werken en afstemmen. Hiermee wordt 
nog zorgvuldiger gekeken naar organisatie breed werk met werk maken.  
 
Regionale samenwerking: 
Binnen de regionale samenwerking in de waterketen (riolering) wordt al vanaf 2013 samengewerkt 
op regionale samenwerkingsprojecten. Zie blz 9 en de bijlage B, samenwerking in de waterketen. 
De samenwerking wort zeer binnenkort uitgebreid met de disciplines watersysteem en klimaat, zodat 
de integraliteit ook op regionaal niveau is geborgd.   
 
Projecten openbare ruimte: 
Het werk met werk maken, waarbij meer gekeken wordt naar integrale projecten, wegen, groen, 
water, riolering en klimaat is al jaren vormgegeven in ons werkproces vastgelegd in een 
projectproces Ruimtelijk Beheer. Hierin staan de integrale processtappen om samen te komen tot 
een doelmatig, robuust en duurzaam project. Dit projectproces hanteren we ook binnen het fysieke 
domein van onze nieuwe gemeente West Betuwe.     
In het WRP document wordt hier niet specifiek in een paragraaf naar verwezen, maar om te komen 
tot de ambitie om invulling te geven op basis van verantwoord, sober en doelmatig beleid en beheer 
is samenwerking binnen alle disciplines noodzaak.  
 
Klimaat: 
Binnen dit document wordt op het onderwerp klimaat specifiek  de integrale samenwerking 
genoemd op blz 1 Inleiding. Samenwerking met waterschap en bedrijven, maar ook met onze 
inwoners.  
 
Op blz. 12 3.1 klimaat, staat specifiek benoemd dat bij het klimaatbestendig maken van het stedelijk 
gebied bewuste keuzes vergt, waarbij ruimtelijke functies op elkaar moeten zijn afgestemd. We 
hebben het hier dan over werk met werk maken. 


