
Geachte leden van de Raad, 
 
Zoals aangekondigd in de raadscommissie Beheer en Verkeer afgelopen woensdag, nodigen wij u van
harte uit voor de workshop over water, riolering en klimaatadaptatie. We lichten in de workshop kort
toe wat er de afgelopen vijf jaar is gedaan rond de hiervoor genoemde thema’s  en voor welke 
opgaven we staan in de komende periode. Daarnaast willen we graag met u in gesprek om samen de 
prioriteiten en eventuele keuzes die daaruit voortkomen te bespreken. 
Vanuit de Wet Milieubeheer moet iedere gemeente een gemeentelijk rioleringsplan hebben dat door
de raad wordt vastgesteld. In onze situatie hebben wij het over het Groninger Water- en 
Rioleringsplan (GWRP). In november 2019 moet het nieuwe GWRP worden vastgesteld door uw raad.
In Groningen is de basis op orde wat betreft riolering en water. De kosten voor onze inwoners zijn, 
ten opzichte van andere gemeenten in de regio en ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 
landelijk, laag. Dit blijkt onder andere uit de landelijke benchmark waaraan we elke twee jaar 
deelnemen.
Klimaatverandering zorgt ervoor dat de opgaven op het gebied van water en riolering veranderen. 
Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden gemeenten gevraagd het thema klimaatadaptatie
in gemeentelijk beleid te verankeren. In 2018 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd en de 
uitkomsten van deze stresstest zijn de basis voor een strategische klimaaatagenda. 
De gevolgen van klimaatverandering worden niet alleen zichtbaar op het gebied van water en 
riolering, maar er is wel een belangrijke relatie; een deel van de maatregelen die we moeten nemen 
zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het water- en rioleringsplan.
De opgaven waar we voor staan zijn niet uitsluitend voor overheden. Als gemeente hebben we 
directe zeggenschap over de openbare ruimte, maar inwoners, bedrijven en andere organisaties 
zullen ook een bijdrage moeten leveren aan een klimaat adaptieve gemeente.
Voor ons als  gemeente geldt het uitgangspunt dat de volksgezondheid, veiligheid en wettelijke taken
gewaarborgd blijven. Daarnaast kunnen er beleidskeuzes worden gemaakt. Graag willen we met u de
dialoog aan over welke onderwerpen in het nieuwe plan extra aandacht verdienen in de komende 
planperiode in een werksessie. Uw voorzitter, dhr. Bolle, zal de discussie begeleiden en aan het eind 
concluderen welke punten in het nieuwe GWRP terug moeten komen.
 
Programma:

1. Introductie  door portefeuillehouder Glimina Chakor
2. Toelichting op het  water- en rioleringsbeleid en korte evaluatie afgelopen 5 jaar 
3. Toelichting op de strategische agenda klimaatadaptatie
4. Gesprek aan de hand van een aantal stellingen en vragen
5. Afronding en conclusies
6. Sluiting

Locatie: Hoorzittingszaal, Kreupelstraat 1  

Terugkoppeling 
De uitkomst van het gesprek wordt gebruikt als input voor het water- en rioleringsplan 2020-2025 
dat aan uw raad wordt aangeboden in november 2019 en voor de strategische agenda 
klimaatadaptatie eind van dit jaar.

Stellingen Klimaateffecten

1. Schade aan infrastructuur en gebouwen als gevolg van klimaatverandering in de vorm van 
piekbuien vinden we acceptabel. 

 



2. De gemeente heeft geen rol in het beperken van gezondheidsklachten bij kwetsbare groepen
(ouderen, jonge kinderen) door de toename van het aantal tropische dagen.

 
3. Op hete dagen is de nabijheid van koele plekken zoals parken en groene pleinen onmisbaar. 

 
4. Het is acceptabel om gedurende hete periodes weinig zwemplekken te hebben door de 

afname van de waterkwaliteit. 
 

Vragen
 

5. Willen wij via ons GWRP inzetten op duurzaamheid, innovatie en een hoge waterkwaliteit 
waarmee wij een watersysteem accepteren met intensiever beheer en daardoor hogere 
kosten?

 
6. De gemeente kan de klimaat adaptieve opgaven niet alleen oppakken; inwoners en bedrijven

hebben ook een rol. Willen wij door middel van beloning bewoners en bedrijven stimulering/
verleiding als zij maatregelen treffen die bijdragen aan het vasthouden en bergen van 
regenwater op eigen terrein en zo ja, hoe? Welke maatregelen komen in aanmerking? 

Ik zie uit naar de discussie volgende week,

Met vriendelijke groeten,

Glimina Chakor
Wethouder 


