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Aan de raad,

Inleiding
In 2011 is er op landelijk niveau het bestuursakkoord water tussen de VNG en Unie van
waterschappen ondertekend, om een vergaande samenwerking tussen gemeente en
waterschappen te bevorderen. Dit heeft geresulteerd in het ondertekenen in 2012 van het
“Bestuursakkoord water 2013-2015 “ tussen het waterschap Vechtstromen en de gemeenten
Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen. In 2016 heeft dit initiatief een vervolg
gekregen in het ondertekenen van het “Bestuursakkoord water 2.0 2016-2020”. In 2019 is in dit
samenwerkingsverband het onderdeel “Stresstest” van het Delta Plan Ruimtelijke Adaptie
opgestart. Uitgangspunt hierbij is om in samenwerking met andere gemeenten, waterschappen, de
provincie en het Rijk te werken aan een klimaatbestendige omgeving.
Om de leefbaarheid van onze gemeente te beschermen moeten wij anticiperen op het verwachte
klimaat. Vanuit het Deltaprogramma wordt kwetsbaarheid in kaart gebracht. Het waterschap
Vechtstromen gaat zich primair bemoeien met de onderdelen overstroming en droogte voor het
landelijk gebied, de gemeente is primair aan zet voor de bestrijding van hittestress en
wateroverlast door overmatige regenval in het bebouwd gebied.
In de collegevergadering van 29 oktober 2019 is de Gemeenteraad geadviseerd in te stemmen met
de verlenging van het vGRP 2015 – 2019, de Gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan. Echter
door corona heeft de actualisatie van het vGRP in 2020 niet plaatsgevonden en stellen wij voor het
bestaande beleid opnieuw met een jaar te verlengen.
Argumenten
1.1 Wij hebben een wettelijke verplichting om een actueel rioleringsplan te hebben. Door het beleid
te verlengen voldoen wij aan deze verplichting.
Het rioleringssysteem en de maatregelen die de gemeente hierin moet uitvoeren
vertegenwoordigen samen met de overige infrastructuur in de openbare ruimte een aanzienlijk
maatschappelijk en financieel kapitaal. De lokale overheid heeft de zorgplicht om deze
voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten in goede conditie te
houden. Het vGRP is één van de instrumenten om hier op een transparante manier inzicht in te
geven. Dit vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting wordt
gegeven aan de rioleringszorg in de gemeente Coevorden. Het betreft een strategie voor de lange
termijn. Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en financiële middelen er nodig zijn om
de strategie te kunnen realiseren. Hiermee wordt de continuïteit van de rioleringszorg
gewaarborgd, in lijn met de eisen uit de wetgeving.
1.2 De resultaten van de “Stresstest” en de nog te voeren klimaatdialoog moeten meegenomen
worden met het opstellen van het nieuwe vGRP 2022 - 2028.
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De stresstest die in 2020 is uitgevoerd vormt de basis voor de volgende stap: de klimaatdialoog.
Deze dialoog dient twee doelen: bijdragen aan bewustwording ten aanzien van de kwetsbaarheid
voor klimaatverandering en bespreken welke maatregelen nodig zijn om die kwetsbaarheden te
verkleinen.
Waar urgente problemen zijn en/of waar klimaateffecten raken aan openbare veiligheid en vitale
infrastructuur nemen gemeenten het initiatief voor een risicodialoog en de maatregelen die daar
eventueel uit volgen. Doorgaans wordt eerst naar de overheid gekeken als zich nieuwe
maatschappelijke vraagstukken voordoen. Maar een klimaat robuuste regio is niet uitsluitend een
verantwoordelijkheid van de overheid.
De stresstest is de opmaak voor het voeren van klimaatdialogen en verdere uitwerking in een
uitvoeringsprogramma. De bedoeling was om in 2020 de klimaatdialoog te voeren met inwoners,
bedrijven en partners, mede door corona hebben deze gesprekken nog niet plaatsgevonden. Wij
hebben dit uitgesteld naar eind 2020 – begin 2021.
Opmerkingen
nvt
Kosten, baten, dekking
Bij het samenstellen van de Programmabegroting wordt ook de meerjarige investeringsprognose
geactualiseerd. Als onderdeel hiervan worden ook de investeringen inzake riolering geactualiseerd.
Deze actualisatie gebeurd op basis van het lopende vGRP. Bij de vaststelling van de Begroting
wordt derhalve ook ingestemd met de investeringskredieten vanuit het lopende vGRP.
Het vGRP 2022-2028 wordt in het derde kwartaal van 2021 aan de raad ter vaststelling
aangeboden en de financiële consequenties zullen worden opgenomen in de Programmabegroting
2022.
De kosten voor het opstellen van het nieuwe vGRP, circa € 25.000,- voor de Gemeente Coevorden
worden ten laste gebracht van de kostenplaats Facilitair Riolering (6270001 – 43599). Dit budget is
toereikend.
Aanpak/uitvoering
nvt
Communicatie
nvt
Bijlagen
nvt
Samenvatting
nvt

Burgemeester en wethouders van Coevorden,
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de gemeentesecretaris

de burgemeester

B.M. de Vries

B.J. Bouwmeester

