
Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 
2021-2025
Voor een leefbare en waterrobuuste stad



Doorlopen proces

• Eerste helft 2019: Evaluatie van voorgaande periode
• Tweede helft 2019/eerste helft 2020: verzamelen input tbv opstellen 

nieuwe plan
• Werksessies: afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater
• Werksessies: klimaat, assetmanagement en integraal programmeren
• Input interne risicodialogen klimaat

• Zomer 2020 verzamelde input omgewerkt naar eindrapport
• Van GRP via verbreed GRP naar Integraal GRP
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Betrokken partijen

• Interne collega’s: Stedelijk beheer, Beleid en Stedelijke ontwikkeling
• Extern: hoogheemraadschap en Dunea
• Advies: RHDHV, Pels Rijcken, Wareco
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GRP en Omgevingswet

• GRP zal opgaan in Omgevingsvisie, -programma en –plan
• Huidige GRP is nog voor komende 5 jaar
• Hoofdstuk 5 (Visie en doelen) en deel van 6 (Beleid en aanpak) zijn van 

belang voor de Omgevingsvisie
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Hoofdlijnen

• Invulling van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater
• Relatie met oppervlaktewater leidt tot integraliteit in waterketen en 

watersysteem (grond- en oppervlaktewater)
• Van visie op het geheel van stedelijk water naar de onderdelen
• Van doelstellingen naar beleid en maatregelen (uitvoeringsprogramma(‘s))
• Financiën (kosten en baten vanuit de rioolheffing)
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De opgave (1)

• Voortzetten van de vervangingsopgave van 16 km per jaar
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De opgave (2)

• Volgende stap zetten naar een integrale benadering van het stedelijk water

• Intensivering van samenwerking met partners (voor invulling klimaatopgave, 

Netwerk Waterketen Delfland (NAD))
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De opgave (3)

• Duurzaam en klimaatbestendig bij vervanging (scheiden van 
waterstromen, duurzame materialen, alternatieve energiebronnen)

• Voortzetten van afkoppelambitie van 8 ha per jaar; waar mogelijk samen 
met vergroenen van de stad maar wel efficiënt en doelmatig

• Stimuleren particulieren om bij te dragen 
aan klimaatbestendige stad 
(ontstenen, aanleg groene daken,
vergroenen van schoolpleinen)
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De opgave (4)

• Optimaliseren van het beheer (door invoeren van assetmanagement en 
innovaties)

• Blijvende aandacht voor grondwater (volgen van grondwaterstanden, 
grondwaterloket en maatregelen voor structurele overlast en droogte)
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De kosten

• Totale lasten ruim 43 miljoen waarvan bijna 20 miljoen vervanging
• Rioolheffing gelijk met uitzondering van inflatiecorrectie (148 euro in 2020)
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Vervolg

• Behandeling van concept GRP in Commissie Leefomgeving
• Vaststellen van concept in gemeenteraad
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