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Geharmoniseerd WRP

Onderwerp

• WaterRioleringsbeleidsPlan 2019-2023 (WRP)

 

Beslispunten

• Het WaterRioleringsbeleidsPlan 2019-2023 vast te stellen. 

• Voor de financiering van het WRP te kiezen voor variant A, de 
spaarvariant en hiermee af te wijken van de financiële verordening 
gemeente West Betuwe 2019 (art.212).

• Het rioolheffingstarief voor de komende planperiode vaststellen, de 
eerste 4 jaar op € 333,- en het 5e jaar op € 351,-. (excl. inflatie). 



Wat zijn onze plichten?

WaterRioleringsPlan en haar zorgplichten

-Volgens wet milieubeheer een WRP
-Wettelijke basis WRP verankerd in de Waterwet.
-Hierin de 3 zorgplichten: 
Stedelijk afvalwater
Regenwater
Grondwater
-Deugdelijke inzameling, berging en transport. 
-Ambitie: Verantwoord, sober en doelmatig.
-Klimaatadaptatie
Robuust systeem
Kans op overlast beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare      normen
Deltaplan ruimtelijke adaptatie (beleid 2020/ water robuust 2050)

 



Inhoud nieuw WRP document

• De evaluatie van onze vorige 3  beleidsplannen.

• Samenwerking binnen de regio (SNR).

• Visie, beleid, ontwikkelingen en zorgplicht voor de korte termijn, 2019-2023.

• Visie, beleid, ontwikkelingen en zorgplicht voor de lange termijn, tot 2050.

• Uitvoeringsprogramma 2019-2023.

• Communicatie.

• Bedrijfsvoering, organisatie, personeel en kostendekking, rioolheffing.

- eigen personeel/haalbaar en wenselijk uit te   besteden/voldoende 
eigen kennis in huis.

- 100% kostendekking

- financieringswijze



Wat is onze ambitie?

1. Invulling geven op basis van verantwoord, sober en doelmatig beleid 
en beheer. 

2. Burgers meer betrekken bij klimaatoplossingen.

3. Communicatie mbt lozingsgedrag: doekjes, medicijnen, vetten e.d.

4. Vervolg samenwerking Regio SNR, waterketen, watersysteem, 
klimaat.                     (11 gemeenten en waterschap).

 



Wat is onze inspanning? 
Ons Areaal:
• Beheren en onderhouden van:

o 280 km vrijvervalriolering
o 167 km druk- en vacuümriolering

o 60 hoofdgemalen en vacuümpompen
o 1.177 pompunits druk- en vacuümriolering
o 508 IBA’s

o 20.000 straatkolken
o 16 randvoorzieningen

o 25 km drainage

o 437 km watergangen, incl. duikers en beschoeiing.
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Planning

• 2018 werkgroep  harmonisatie WRP (RB/fin/concern 
controllers/wsrl/Arcadis)

• 2019 WRP op details afgerond.

• 7 mei college

• 3 juni Raad informatie en ontmoeting

• 11 juni Voorronde (beraad en advies)

• 25 juni Gemeenteraad



Vragen?
        Gezamenlijk aan de slag…………………We gaan ervoor.
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