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Tynaarlo 2023-2027

Onderwerp
Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)

Gevraagd besluit
De raad besluit:
1. Bijgaand gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) vast te stellen.
2. In te stemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2023-2027.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeentelijke rioleringszorg heeft ten doel om een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in stand te 
houden. Rioleringszorg vindt zijn wettelijke basis in de Wet milieubeheer. En zal straks opgaan in de 
omgevingswet. De rioleringszorg voeren we planmatig uit en bijgaand GWRP 2023-2027 beschrijft hoe we dit in
de komende 5 jaar gaan doen, geven we aan wat het beleid is, wat we aan areaal beheren, wat de maatregelen
voor de planperiode zijn, wat het kost en hoe we dit bekostigen.

Om een goedwerkend en robuust water- en rioolsysteem te borgen, hebben we ons beleid nu vastgelegd in een
Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWRP). Volgens de Wet Milieubeheer zijn we als gemeente verplicht 
om een vastgesteld GWRP te hebben. Met de invoering van de omgevingswet vervalt deze planverplichting, 
maar de wens om ons beleid goed te leggen en een onderbouwing te hebben voor de rioolheffing blijft bestaan. 
Aangezien de beleidsperiode van het huidige GWRP eind dit jaar is afgelopen, dient er een nieuw GWRP te 
worden vastgesteld.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het vigerende plan 2014-2018 is meermaals verlengd en de geldigheid loopt 31 december 2022 af. Het plan dat
nu wordt aangeboden loopt van 2023 tot en met 2027. Op hoofdlijnen blijft het huidige beleid gelijk, met extra 
aandacht voor klimaatadaptatie en het vergroten van het waterbewustzijn van onze inwoners.

Wat ging er aan vooraf
Bij de voorbereiding van het nieuwe GWRP 2023-2027 hebben we teruggeblikt op de vorige planperiode. De 
evaluatie is mede input geweest voor het nieuwe plan en maakt er ook deel van uit.

Hoe informeren we de inwoners?
Nadat het GWRP door uw raad is vastgesteld, zal dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden.



Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststelling door de raad vormt het GWRP de onderlegger voor de uitvoering van onze gemeentelijke water-
en rioleringstaken.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Toelichting op kosten en dekking
De rioolheffing bedraagt in 2023 € 175,87. Het is onvermijdelijk om de rioolheffing de komende jaren te laten 
stijgen om in 2028 tot een 100% kostendekkend niveau te komen. Een stijging over 5 jaar van € 47,90 is 
noodzakelijk (zonder indexatie gerekend). Daarbij is het streven de totale gemeentelijke lastendruk op 
evenwichtige wijze te beheersen. We zijn nu niet kostendekkend en groeien in een periode van 5 jaar toe naar 
kostendekkend tarief. Sinds 2017 zijn de tarieven bevroren op € 166,-. Een negatief saldo is vanuit de 
voorziening opgevangen. Om de rioolheffing in 2023 niet abrupt te laten stijgen, wordt de huidige 
rioolvoorziening van circa 2 miljoen ingezet. Uit deze voorziening wordt het jaarlijks tekort, dat resteert na de 
verwachte opbrengst van de rioolheffing, in de komende 10 jaar gedekt. Om tegenvallers op te vangen zal de 
reserve daarna op een niveau worden gehouden van ruim € 300.000,- .
 
Voor de planperiode ziet het kostendekkingsplan er voor onze gemeente er als volgt uit:
 

Jaar 2023 2024 2025 2026 2027
Rioolheffing
 
Baten

€ 175,87
 
€ 2.952.217

€ 184,66
 
€ 3.132.697

€ 193,90
 
€ 3.319.968

€ 203,59
 
€ 3.506.936

€ 213,77
 
€ 3.689.765

Lasten €     3.612.844  €     3.546.848  €     3.589.758  €     3.613.267  €     3.645.302  
Saldo € -660.628 € -414.151 € -269.790 € -106.331 € 44.463

 
Het negatieve saldo wordt vanuit de reserve opgevangen. Alle kosten moeten jaarlijks worden geïndexeerd, in 
deze berekening is zonder indexatie gerekend. 
Notitie Rente BBV schrijft voor te rekenen met het renteomslagpercentage. De huidige rentestand is laag (nu 
1%), een hogere rente zal een stijging van de rioolheffing veroorzaken. 
 
In de onderbouwing om de rioolheffing geleidelijk te laten stijgen is de totale gemeentelijk lastendruk in zijn 
geheel in beschouwing genomen en een goede balans gezocht. 
 
Naarmate we verder in de tijd kijken, wordt het steeds lastiger om realistische ramingen te kunnen maken voor 
de hoogte van de rioolheffing. Daarom is voor de periode na 2027 uitgegaan van een gemiddeld niveau van 
investeringen. Jaarlijks gaan we de uitvoering van de werkzaamheden samen met de uitgaven en inkomsten 
evalueren zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Kwijtscheldingen
Volgens ons minimabeleid is het mogelijk kwijtschelding te krijgen voor rioolheffing. De stijging van alle lasten 
(waaronder ook de rioolheffing) heeft mogelijk tot gevolg dat de huidige kwijtscheldingsregeling vaker gebruikt 
gaat worden. In de huidige berekening is uitgegaan van €60.000 voor rioolheffing (circa 360 huishoudens). 
 
De financiële aspecten zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van het GWRP ‘Financiën en Organisatie’. De 
uitgangspunten en methodiek van tarief bepalen, waar we in 2014 mee zijn begonnen zijn, in dit plan gelijk 
gebleven. De methode is opgezet door de gemeente Groningen en is vanuit de waterketen samenwerking bij 
deelnemende gemeenten in gebruik genomen. Met inhoudelijk dezelfde opzet kunnen we een vergelijk maken.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 8

Betreft: Raadsvoorstel Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan gemeente Tynaarlo 2023-2027

Raadsvoorstel Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat:
-       een goede rioleringszorg nodig is voor een gezonde, veilige en prettige leefomgeving;
-       de rioleringstaken planmatig worden uitgevoerd;
-       de voorgaande planperiode afgelopen is;
-     een geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan nodig is voor de periode 2023-2027;

Gelet op artikel gelet op artikel 10.33 van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

1. Bijgaand gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) vast te stellen.
2. In te stemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2023-2027.

Vries, 20 december 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


