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Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 2 oktober is het GRP 2018 - 2023 besproken. Ik heb in de
vergadering toegezegd op een aantal vraagpunten door uw raad schriftelijk te reageren.
1. Vraag over blz. 38 en 39 van het GRP 2018 - 2023
De tekst op bladzijde 38 komt niet overeen met de grafiek op bladzijde 39. Hoeveel riolering wordt er nu vervangen
en is dit in de gehele GRP-periodeof per jaar?
Op blz. 38 van het GRP staat dat we de komende 10 jaar 30 à 40 km riolering gaan vervangen. Dit komt niet overeen
met de grafiek van op blz. 39. Hier staat dat er tussen 2018 - 2023 circa 65 km riolering vervangen gaat worden en
in de periode 2024 - 2028 circa 7 km. In totaal zal er bijna 72 km riolering vervangen worden tussen 2018 - 2028 op
basis van functiegericht beheer. De tekst op blz. 38 klopt niet en het GRP zal op dit punt worden aangepast.

2. Vraag over of er rekening is gehouden met de verplichte stresstest wateroverlast
Gemeenten en waterschappen moeten voor 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast
uitvoeren. Daardoor krijgen overheden, bedrijfsleven en particulieren een goed inzicht in de kwetsbaarheid van hun
omgeving voor wateroverlast door extreme regenval. De Adviescommissie Water (ACW) heeft dit advies opgesteld
op verzoek van de minister van Infrastructuur & Milieu. Door klimaatverandering krijgen we te maken met
wateroverlast door steeds vaker voorkomende extreme regenval. De gestandaardiseerde stresstesten leggen de
knelpunten en de gevoeligheden van een gebied voor wateroverlast bloot, zowel in de huidige situatie als in de
nabije toekomst.
In het GRP hebben we rekening gehouden met klimaatontwikkeling. Op blz. 42 hebben we aangegeven dat we een
Water Overlast landschapskaart (WOLK) hebben opgesteld. Hierdoor hebben we inzicht in waar het water naar toe
stroomt op momenten dat de riolering het water niet kan verwerken. Op blz. 43 staat dat we bij het ontwerp van
riolering rekening houden met buien met een hogere intensiteit als in het verleden. In het GRP hebben we
aangegeven hoe we omgaan met situaties waarbij wateroverlast optreedt. De parameters voor de
gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast zijn nu nog niet bekend. Doordat we al een goed inzicht hebben in
de effecten van extreme neerslag verwachten we niet dat het beleid aangepast moet worden op de stresstest
tijdens de GRP-periode 2018 - 2023.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke

groeten,

René van der Weide
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