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Gemeenten zijn verplicht om op basis van de Wet milieubeheer een Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP is een middel om op basis van een doorkijk
naar de toekomst voor de komende jaren vast te leggen hoe er invulling wordt gegeven
aan de zorgtaken met betrekking tot afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast
vormt het GRP de basis voor de rioolheffing. In het GRP zijn drie doelen gesteld: 1. het
beschermen van de volksgezondheid; 2. nu sparen leidt op lange termijn tot een forse
verlaging van de kapitaallasten en uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing; 3.
variant 2 biedt veel meer flexibiliteit naar de toekomst. Als er vanwege
klimaatverandering, duurzaamheidsontwikkelingen, innovaties etc. andere investeringen
nodig zijn dan we nu kunnen voorzien, kunnen we met variant 2 veel flexibeler
meebewegen. Bij variant 1 zitten we na elke investering nog zo'n 60 jaar vast aan
afschrijvingen terwijl we niet weten of die investering tussentijds niet achterhaald wordt.
De huidige strategie is een jaarlijkse stijging van de rioolheffing in Dordrecht van 4%.
Deze stijging was zowel nodig om de inflatie het hoofd te bieden als om de technisch
noodzakelijke maatregelen aan het rioolstelsel te kunnen uitvoeren. In de planperiode
2016-2020 volstaat een lagere jaarlijkse stijging om dit te bereiken. Toch is het advies om
de rioolheffing in de planperiode jaarlijks met 4% te laten stijgen: nu sparen leidt op lange
termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en uiteindelijk tot een bijna 40%
lagere rioolheffing omdat er dan geen rentekosten betaald hoeven te worden. Voor 2016
is een tariefsaanpassing van 0,68% door u vastgesteld. Dit is gebaseerd op de stijging
van 4% verminderd met het kostenverlagend effect van de lagere rekenrente van (van
4% naar 3,5%) op de rioolexploitatie. Het doorvoeren van deze tariefstijgingen zal de
rioolheffing in Dordrecht (eigenaarsdeel + gebruikersdeel) doen oplopen van € 171,81 in
het jaar 2016 tot € 201,- in het jaar 2020. Het huidige tarief ligt lager dan het landelijk
gemiddelde. Bij een ongewijzigde strategie zou de rioolheffing uiteindelijk doorstijgen tot
circa € 400,- in de tweede helft van deze eeuw. Met deze aanpassing voeren we ons
collegeprogramma uit door er voor te zorgen, dat de lokale lasten op de lange termijn zo
laag mogelijk blijven.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
De raad stemt in met het voorstel. Motie Duurzame Stadsparken M1 is aangenomen (de
heer Groeneveld onthoudt zich van stemmen). De fractie van VVD legt een
stemverklaring af.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 januari 2016 20:00
Een groot deel van de vragen die is gesteld is schriftelijk beantwoord. Daarnaast is er
voorafgaand aan de vergadering een presentatie geweest over de financiële aspecten
van het voorstel. Een aantal punten blijft over voor de inhoudelijke bespreking. Het meest
prangend komt naar voren dat het GRP zich vooral richt op afvalwater en dat hemel - en
grondwater grotendeels buiten beschouwing zijn gelaten. Op verzoek van de commissie
zegt wethouder toe voor september 2016 met een addendum bij het GRP te komen
waarin deze elementen integraal aan de orde zullen komen. Ook zegt de wethouder toe
dat het GRP in januari 2018 geëvalueerd wordt. Verder is er aandacht voor de evaluatie
die het waterschap heeft uitgevoerd naar de overlast die als gevolg van hoosbuien is
ontstaan. Mevrouw van den Bergh zal deze evaluatie verspreiden waarna het college er
inhoudelijk op zal reageren.
De commissie besluit het GRP samen met de RIB over wateroverlast in parken te
agenderen voor een bespreking in de middagraad. De discussie in de raad zal zich
beperken tot een bespreking van de aangekondigde motie.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30
De commissie bespreekt kort de wijze waarop ze dit raadsvoorstel wil behandelen. Gelet
op de voorbereidingstijd, de setting waarin wordt vergaderd en de importantie van het
onderwerp, is de wens om besluitvorming zorgvuldiger voor te bereiden. De looptijd van
het vigerende GRP loopt binnenkort af, maar de wethouder geeft aan dat het niet
problematisch is als het besluit in januari of februari wordt genomen. De tarieven voor
2016 zijn al vastgesteld. De commissie besluit de vragen / aandachtspunten mee te
geven aan de wethouder en verzoekt deze voor de volgende bespreking te
beantwoorden. Een toelichting op de voorgestelde financiële systematiek zal aan de
commissie fysieke leefomgeving worden gegeven, waarbij ook financieel specialisten
welkom zijn. Vervolgens spreekt de heer Van der Eijk in. Hij vraagt aandacht voor het
aansluiten van woningen in het buitengebied op het riool. De commissieleden stellen
enkele aanvullende vragen.

Behandeladvies

Dit voorstel is reeds geagendeerd voor bespreking in de commissie van 8 december
2015.
Eventuele technische vragen dient u vooraf te stellen aan de heer M. Ruisch, telnr. 078
7704692, email m.ruisch.1@dordrecht.nl
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Gemeenteraad - dinsdag 16 februari 2016 14:00
M1 Motie Duurzame Stadsparken
Algemeen
D.F.M. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt) - InitiatiefJ.D. Veldman (ChristenUnie
/SGP) - InitiatiefP.J.T. Tiebosch (Democraten 66) - InitiatiefA. Karapinar (GroenLinks) InitiatiefP.M. Puik (Partij van de Arbeid) - Initiatief
Aangenomen, 16-02-2016

