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Voorstel
Vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met de bijbehorende kostendekking.
Overwegingen
Zoals omschreven in de Wet Milieubeheer (Wm) zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Het voorgaande GRP was geldig tot en met 2012. Met de vaststelling van
het GRP Tubbergen-Dinkelland 2013-2018 met het bijbehorende kostendekkingsvoorstel wordt opnieuw voldaan aan de planverplichting uit de Wet Milieubeheer.
Het GRP dient meerdere doelen, te weten;
 Document voor bestuurlijke besluitvorming over het gemeentelijke riolering- en waterbeleid.
 Informatie voor burgers en bedrijven, zodat duidelijk is wat de gemeente doet en waarvoor
de burgers en bedrijven moeten zorgen.
 Handboek voor de uitvoering van het beleid in de periode 2013-2018
 Financiële planning (van opbrengsten en kosten)
Het plan bestrijkt het gehele grondgebied van de gemeente Dinkelland en de gemeentelijke taken op
het gebied van afval-, hemel-, en grondwater, te weten;
 Inzameling en transport van afvalwater.
 Inzameling en verwerking van hemelwater.
 Maatregelen nemen om structureel nadelige gevolgen van grondwaterstanden te voorkomen.
Het huidige GRP Dinkelland is in 2009 met een korte looptijd vastgesteld. De afgelopen planperiode is
gebruikt om de basisgegevens van de riolering en de kwaliteitsgegevens van de rioolstelsels beter in
beeld te brengen. Van deze informatie is gebruik gemaakt bij het opstellen van het nu voorliggende
GRP. Voor een langere planperiode is er nu een betrouwbaar beeld van de riolering en de daaraan
verbonden kosten.
Het GRP Dinkelland-Tubbergen is in nauw overleg met de gemeente Tubbergen samengesteld. Fysiek
heeft dit geresulteerd in één rapportage waarbij gestreefd is het huidige en nieuwe beleid te harmoniseren. Waar dit niet mogelijk is zal een 2-sporenbeleid gevoerd worden. De financiële paragraaf is qua
opbouw geharmoniseerd, omdat de gemeenten zelfstandig blijven vindt er echter geen volledige harmonisatie in de tariefstelling plaats.
Financiën
Burgers en bedrijven hebben profijt van de gemeentelijke watertaken, maar betalen ook de kosten
daarvan. In het kostendekkingsvoorstel is beschreven op welke manier we het vermogensbeheer gaan
vormgeven en welke rioolheffingtarieven nodig zijn om de kosten te dekken voor de komende planperiode.
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