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Kennisnemen van

Uitvoeringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2023

Beste raadsleden,

lnleiding
Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 (GRP) is in januari 2019 door de

gemeenteraad vastgesteld evenals het daarbij behorende maatregelenplan en financiële

kader. De uitvoering van de geplande maatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd

met overige werkzaamheden zoals onderhoudswerken en herinrichtingsplannen. Jaarlijks

wordt hiertoe een definitief uitvoeringsplan aan B&W voorgesteld. Het uitvoeringsplan voor

2023 + de evaluatie van2o22worden ter kennisname aangeboden aan de raad'

Kernboodschap
B&W heeft met het uitvoeringsplan ingestemd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de

speerpunten uit het GRP, zoals doelbewust rioolbeheer en het klimaat adaptief inrichten van

de openbare ruimte.

Uitvoeringsplan 2023

ln het uitvoeringsplan voor 2023 worden één nieuw krediet beschikbaar gesteld voor de

volgende maatregelen:
1. Vervangen riolering op basis van inspectie (€35'000,00)

Daarnaast bleek de subsidieregeling voor bewoners voor stimulering klimaat bestendige

maatregele n in 2O22 weer erg succesvol te zijn. Er zijn vele groene daken aangelegd,

regentonnen aangeschaft en bestratingen in tuinen vervangen door groen' Mede door dit

succes is besloten om de subsidieregeling ook in2023 weer door te zetten'
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Participatie
Voorafgaand aan het opstellen van het GRP 2019-2023 is een bijeenkomst georganiseerd

voor de inwoners van de gemeente Harlingen. Hierin zijn de inwoners in de gelegenheid

gesteld om te reageren op het nieuwe GRP. Eén van de speerpunten in het GRP is

participatie.
Naast de gemeenten dragen ook bewoners een verantwoordelijkheid om hun eigen percelen

klimaatbestendig in te richten. Met het doorzetten van de subsidieregeling voor

bewoners willen we hen stimuleren een bijdrage te leveren om klimaat bestendige

maatregelen uit te voeren,

Communicatie
Voorlichting en aankondiging van de subsidieregeling vindt plaats via de gemeentelijke

mediakanalen (huis aan huisblad, website, facebook, twitter etc).

Bij de projecten worden buurtbewoners zoveel mogelijk bij de plannen betrokken.

Vervolg
Het huidige GRp is geldig t/m 2O23. Voor de periode vanaf 2024 zal een nieuw Gemeentelijk

Rioleringsprogramma opgesteld worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de reta ri s,

M. Sje

Bijlagen:

t.u itvoeringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan 2023 (doc nr: 194641)


