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Aanleiding 

Vanuit de wet milieubeheer zijn gemeenten sinds 1995 verplicht een gemeentelijk 

rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het huidig GRP is opgesteld voor de planperiode 

2011 tot en met 2015 en steeds stilzwijgend verlengd. Het opstellen van het nieuwe 

GRP 2018-2022 wordt ambtelijk voorbereid door DUO+, in opdracht van de gemeente 

Ouder- Amstel.  

 

Het GRP geeft inzicht in de voorzieningen waarmee de gemeente invulling geeft aan de 

wettelijke zorgplichten voor het afval-, hemel- en grondwater en de financiering 

hiervan. De Wet milieubeheer geeft de contouren aan, maar de gemeente bepaalt zelf 

hoe het plan tot stand komt, voor welke periode deze geldig is en hoe gedetailleerd de 

inhoud is. 

 

Het GRP neemt een prominente plaats in; het is het integrale beleidsplan waarin de 

strategieën en de bekostiging van de gemeentelijke watertaken worden verwoord. De 

visie en ambities staan centraal, waarbij invulling wordt gegeven aan een aantal 

kaders: efficiënte bedrijfsvoering, inzetten op duurzaamheid, een stabiele gezonde 

financiële situatie en het handhaven van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.  

 

Bijgaand treft u een memo aan waarmee u wordt geïnformeerd over: 

 De reikwijdte van de gemeentelijk rioleringszorg en de watertaken 

 Het kapitaalgoed riolering 

 De belangrijke speerpunten en vragen voor de komende periode 

 Het proces van de totstandkoming van het gemeentelijk rioleringsplan 

  

Uitnodiging 

Aangezien de gemeenteraad het GRP vaststelt en verantwoordelijk is voor keuzes 

willen wij u meenemen in het proces en u hier actief bij betrekken. In de bijgaande 

memo schetsen wij het proces dat in 2017/2018 wordt doorlopen.  

 

In de vergadering van de Commissie Ruimte van 30 november 2017 willen wij u vragen 

mee te denken in de ambities voor de invulling van de zorgplichten gemeentelijke 

watertaken. In de bijgaande memo treft een opsomming van de speerpunten. Aan de 

hand van een presentatie lichten wij deze in de commissievergadering toe en nemen 

wij u mee door de vraagstukken omtrent de gemeentelijke watertaken. Wij horen 

graag uw mening.   

  

Uw input vanuit de Commissie Ruimte nemen we mee in de verdere uitwerking van het 

GRP. We gaan er van uit dat deze sessie er aan bijdraagt dat we tot een goede 

afweging komen ten aanzien van ambities en de invulling van de gemeentelijke 

watertaken. 


