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Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot:
1. het intrekken van het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018
2. het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland 2019-2024 met bijbehorende
kostendekking.
Samenvatting van het voorstel
Zoals omschreven in de Wet Milieubeheer (WM) zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk rioleringsplan
(GRP) vast te stellen. Het voorgaande GRP had een looptijd van 2013-2018 en dient door uw raad formeel
ingetrokken te worden. Met de vaststelling van het GRP Dinkelland 2019-2024 met de bijbehorende
kostendekking wordt opnieuw voldaan aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer. Het Gemeentelijk
Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 dient door uw raad formeel ingetrokken te worden.
Aanleiding voor dit voorstel
Het huidige GRP Dinkelland-Tubbergen 2013-2018 is aflopend en moet worden herzien. Daarnaast zijn er
voor de gemeente in het kader van de klimaatveranderingen nieuwe zorgplichten bijgekomen, waarvoor in
het huidige GRP nog geen beleid is opgesteld. Het nieuwe GRP 2019-2024 voor Dinkelland geeft hier een
eerste aanzet toe.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Elke gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Dit is uit oogpunt
van volksgezondheid, bewoonbaarheid en milieubescherming één van de kerntaken van elke gemeente.
Sinds enkele jaren gaat het niet alleen om de zorgplicht voor het afvalwater, maar ook voor hemelwater en
grondwater en de gevolgen van de klimaatadaptatie. Met het GRP 2019-2024 wordt invulling gegeven aan
de nieuwe zorgplichten en zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.
Argumentatie
Het bestaande beleid ten aanzien van riolering in het buitengebied blijft gehandhaafd. Nieuwe aansluitingen
vinden plaats op het bestaande drukriool.
·
Rioolvervangingen 2020-2030
In het nieuwe GRP wordt de bestaande aanpak van rioolvervangingen doorgezet. Voor de komende periode
moet de riolering uit de jaren ’60 en '70 worden vervangen. Daarbij wordt de integrale aanpak van de
rioolvervangingen verder doorgezet. Met deze integrale aanpak worden de onderhoudswerkzaamheden
vanuit de riolering, wegen, groen en openbare verlichting zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
In de jaren ’70 is er verhoudingsgewijs veel riolering aangelegd vanwege uitbreiding van de dorpen. Die
riolering moet in de periode 2020-2030 worden vervangen. Om de kosten voor rioolvervanging niet teveel te
laten stijgen kan in specifieke situaties rioolreparatie met een inwendige kous(relinen) uitkomst bieden.
Actueel is de klimaatverandering. Het gaat naast zeespiegelrijzing over extreme buien, droogte en hitte. Met
name de extreme buien zijn gerelateerd aan riolering. Het nieuwe inzicht is dat extreme buien niet passen in
de riolering en daarom ruimte vragen voor berging en afvoer bovengronds. Dit vraagt aandacht bij elke
ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke adaptatie. Ruimte maken voor extreme buien, het kan als je er oog voor
hebt. Met een zogenaamde stresstest zal dit meer concreet worden gemaakt.
Vanwege de noodzakelijke rioolvervangingen, beheer en onderhoud wordt vanaf 2019 het budget structureel
verhoogd naar €. 1.000.000,--. Op basis van rioolinspecties en technische levensduur wordt het
onderhoudsprogramma voor de riolering opgesteld. Om in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen
wordt het budget nog eens structureel verhoogd met € 700.000.
·
Tarief rioolaansluitingen
Voor nieuwe rioolaansluitingen worden vaste aansluittarieven gehanteerd. Het tarief voor een nieuwe

aansluiting binnen de bebouwde kom bedraagt € 3.000,--. Voor de (incidentele) aansluitingen buiten de kom
van Dinkelland bedraagt dit tarief € 9.000,--.
·
Rioolheffing
Verhoging van de rioolheffing is onontkoombaar als we de riolering op peil willen houden en in willen spelen
op klimaatveranderingen. In het GRP wordt geadviseerd om de rioolheffing als gevolg van de
klimaatadaptatie jaarlijks te verhogen met € 5,-- en 1,3 % inflatiecorrectie.
Externe communicatie
Het GRP Dinkelland 2019-2024 wordt ter instemming ook voorgelegd aan het Waterschap Vechtstromen en
de provincie Overijssel.
Financiele paragraaf
Deze planperiode staat in het teken van het vervangen van riolering uit de jaren ’60 en '70. In de jaren '70 is
verhoudingsgewijs veel riolering aangelegd. Verhoging van de rioolheffing is onontkoombaar als we de
riolering op peil willen houden en om in te kunnen spelen op de klimaatveranderingen.
De hoogte van het rioolrecht was de afgelopen jaren gebaseerd op het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)
2014-2018. Dit betekende een jaarlijkse stijging van de tarieven met 4% met daarnaast de inflatiecorrectie.
Het nieuwe GRP 2019-2024 moet duidelijkheid geven over de ontwikkeling van de tarieven voor de
komende jaren. Belangrijke input voor dit nieuwe GRP zijn de gevolgen van de zogenaamde
klimaatadaptatie. Tijdens een aantal informele en informatieve bijeenkomsten zijn de leden van de
gemeenteraad hierover geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomsten is duidelijk geworden dat de gevolgen
van de klimaatadaptatie de nodige inspanningen en investeringen gaan vergen die ook geld gaan kosten en
dus doorwerken in de tarieven. Exacte duidelijkheid over de omvang van deze inspanningen en
investeringen moet de zogenaamde “stresstest” geven. Deze stresstest gaat plaatsvinden in het najaar van
2019. In het nieuwe GRP 2019-2024 kunnen we dus niets anders dan een goed onderbouwde aanname
doen van de te verwachten financiële gevolgen. Een eerste inschatting gaat uit van een extra kostenpost
vanaf 2019 van € 700.000. Doorwerking daarvan in de tarieven komt overeen met een stijging van € 5.
Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het nieuwe GRP (gemeenteraad eind november 2018),
waarin deze cijfers ook zijn opgenomen, houden we in de begroting 2019 reeds rekening met deze stijging.
Daar komt uiteraard de inflatiecorrectie van 1,3% nog bovenop.
In het GRP wordt geadviseerd om de huidige rioolheffing, € 262,20 per aansluiting, vanaf 2019 als gevolg
van de klimaatadaptatie jaarlijks te verhogen met € 5,-- en 1,3 % inflatiecorrectie.
De tarieven voor nieuwe aansluitingen op het riool binnen de bebouwde kom bedragen € 3.000,-- en buiten
de bebouwde kom op € 9.000,--.
In het vorige GRP is er voor gekozen om nieuwe investeringen direct af te boeken, dus rechtstreeks te
bekostigen vanuit de reserve. Op deze wijze werden minder kapitaallasten doorgegeven aan toekomstige
generaties en worden zij minder opgezadeld met hoge rentelasten vanuit onze investeringen. In verband met
strijd met de BBV regels is daarvan afgestapt.
Uitvoering
In het GRP is aangegeven dat in het kader van de klimaatveranderingen wij in 2019 een stresstest
uitgevoerd moeten hebben. Op basis van deze stresstest stellen we een plan van aanpak op met een
financiële onderbouwing om uitvoering te geven aan de maatregelen die getroffen moeten worden om
klimaatveranderingen te kunnen opvangen.
Evaluatie
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Ondanks dat het nieuwe GRP is afgestemd met de gemeente Tubbergen hebben we, gelet op de onderlinge
verschillen, toch gemeend om per gemeente een apart GRP te maken. Op hoofdlijnen zijn ze beide identiek.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018, nr. 15 A;
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 2 november 2018;
gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
1. tot het intrekken van het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018;
2. tot het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland 2019-2024 met bijbehorende
kostendekking.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018
De raadsgriffier,

De voorzitter,

