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Voorwoord
Beste lezer,
In dit Gemeentelijk Rioleringsplan kunt u lezen op welke manier de gemeenten Tubbergen en Dinkelland de komende
jaren de riolering gezamenlijk gaan beheren en inspelen op de toekomst. Het bijzondere aan dit plan is dat dit het
eerste beleidsplan is dat in nauwe samenwerking tussen de organisaties van Tubbergen en Dinkelland is opgesteld.
Het beleid van beide gemeenten is hierbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Tegenwoordig vindt men het heel normaal dat van het riool kan worden gebruikgemaakt. Dat was vroeger
wel anders. Het wordt weleens vergeten dat het allemaal begonnen is vanwege de volksgezondheid. De tijd van
besmettelijke ziekten en stankoverlast liggen gelukkig al decennia achter ons. Het riool zorgt voor de bescherming
van de volksgezondheid en het milieu.
De toekomst staat in het teken van het vervangen van de riolen van de eerste aanleg uit de jaren ’60. Daarnaast zijn
er belangrijke taken bij gekomen zoals de afvoer van overtollig regenwater bij hevige neerslag en een goed beheer van
het grondwaterpeil. We willen droge voeten in de bebouwde omgeving.
Verhoging van de rioolhefﬁng is onontkoombaar als we de riolering op peil willen houden. We staan daarom een
gedempte hefﬁng voor die eerlijk verdeeld is over de tijd. Deze hefﬁng moet echter wel alle kosten afdekken zonder
hoge schulden, met een behapbare stijging nu en geen enorme rentelasten voor volgende generaties.
Dit GRP is een realistisch plan. Natuurlijk willen we niet onnodig geld uitgeven, maar we willen ook niet dat onze
rioolstelsels in verval raken. Dan zouden we de rekening over enkele jaren dubbel en dwars gepresenteerd krijgen.
Ook willen we niet dat de toekomstige generatie wordt opgezadeld met hoge schulden. Het plan dat er nu ligt is
toekomstbestendig en ﬁnancieel goed doordacht. We zijn er trots op!

J.E.F. Harmelink, Wethouder Tubbergen

A.B.J. Steggink, Wethouder Dinkelland
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Aanleiding
Het GRP is een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument. Het geeft inhoudelijke, ﬁnanciële en
programmatische sturing aan het rioleringsbeheer.
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 grondwaterstand.
Deze zorgplichten vergen veel ﬁnanciële middelen
en vereisen daarom een zorgvuldige benadering.
Enerzijds moet gewoon gedaan worden wat noodzakelijk en verplicht is, anderzijds zijn op onderdelen
beleidskeuzes mogelijk. Het riool is er voor ons allemaal en wordt mede mogelijk gemaakt door ons
allemaal, want de middelen worden opgebracht
door burgers en bedrijven middels de rioolhefﬁng.
Ook hierin zijn enkele belangrijke keuzes te maken.
Het nieuwe GRP leent zich ervoor om de bestuurlijke keuzes zorgvuldig te maken en daarna voortvarend aan de slag te gaan.
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Samenvatting
Dit GRP gaat in op de situatie in twee gemeenten, namelijk

door voort te gaan op de weg van rioolinspecties met

Tubbergen en Dinkelland. Beide gemeenten werken samen

daarop gebaseerde onderhoudsmaatregelen.

in de ambtelijke uitvoeringsorganisatie Noaberkracht. Het

Relining.

beleid voor de riolering en aanverwante zaken is in dit

Er wordt ervaring opgedaan met relining, een techniek

document zoveel mogelijk gelijk getrokken.

waarbij een verouderd riool niet geheel wordt vervangen

In beide gemeenten is het rioleringsbeheer op orde volgens

Stedelijke wateropgave.

de wettelijke vereisten:

De klimaatontwikkeling leidt tot meer wateroverlast door

maar van binnenuit wordt voorzien van een kous.

er is overzicht van de aanwezige voorzieningen,

extreme buien. Er wordt onderzocht wat de gemeenten en

alle objecten worden netjes beheerd, hoewel hier nog een

het waterschap het beste kunnen doen om wateroverlast

inhaalslag gaande is,

te voorkomen. Het gaat ondermeer om bovengrondse

er is geen noemenswaardig achterstallig onderhoud,

aanpassingen en om ruimte in waterlopen.

al het afvalwater wordt ingezameld of lokaal gezuiverd,

Foutieve aansluitingen.

er is beleid geformuleerd voor afvalwater, hemelwater en

Er wordt werk gemaakt van het opsporen en herstellen

grondwater,

van foutieve aansluitingen. Dit betreft zowel gescheiden

er wordt samengewerkt met andere afdelingen in de

stelsels als hemelwater op de drukriolering. Het gaat

gemeentelijke organisatie,

om juridische instrumenten, nieuwe technieken en

er wordt samengewerkt met de waterbeheerder en

communicatie naar de lozer.

zuiveringsbeheerder,

Nieuwe aansluitingen.

er is sprake van een kostendekkende rioolhefﬁng.

Leren omgaan met het nieuw geformuleerde beleid voor
nieuwe aansluitingen. Het gaat om vaste bedragen per

Voor de planperiode gelden de volgende ontwikkelpunten:

aansluiting, 1 3.000 in de bebouwde kom en 1 9.000 in het

Organisatie.

buitengebied, voor zover er riolering in de buurt is. Voor

Medewerkers in de nieuwe organisatie moeten hun rol

grotere lozers worden de kosten voor aanleg en aanpassing

vinden en wennen aan het voor beide gemeenten gelijk

in rekening gebracht. Het beleid dient te worden vertaald

getrokken beleid.

tot een verordening voor het rioolaansluitrecht.

Mate van uitbesteding.

Grondwaterbeleid en hemelwaterbeleid.

In de gemeente Tubbergen wordt gewerkt met een

Leren omgaan met het geformuleerde grondwaterbeleid

regiemodel en dus veel uitbesteding van werk aan

en hemelwaterbeleid. Afgelopen jaren is in beide

marktpartijen. In de gemeente Dinkelland wordt juist

organisaties gewerkt met voorlopers van dit beleid.

veel in eigen beheer gedaan. De nieuwe gezamenlijke

In het onderhavige GRP zijn grondwaterbeleid en

organisatie moet hierin een weg vinden.

hemelwaterbeleid concreet uitgewerkt.

Gemalenbeheer.

Waterloket.

Voor zowel de grote rioolgemalen als de pompunits in

Vragen van en meldingen door burgers en bedrijven

het buitengebied met de bijbehorende persleidingen

moeten klantvriendelijk en eenduidig worden afge-

is het nodig te komen tot één beheersysteem en tot

handeld, in overeenstemming met waterschap Regge en

een meerjarenplanning voor het voorzienbare groot

Dinkel en andere Twentse gemeenten.

onderhoud en vervanging.

GRP 6

Monitoring.

RIOOLHEFFING

Bestaande meetapparatuur voor gemalen, overstorten

De rioolhefﬁng zal in beide gemeenten moeten stijgen

en grondwater optimaal benutten door de gegevens

om kostendekkend te blijven. De belangrijkste oorzaak is

eenduidig te verzamelen en te analyseren.

de noodzakelijke vervanging of renovatie van verouderde

Rioolinspecties en onderhoudsmaatregelen.

riolen en gemalen. In de vorige eeuw was de rioolhefﬁng

De levensduur van bestaande riolering wordt verlengd

hoofdzakelijk bedoeld voor bekostiging van het dagelijkse

beheer en onderhoud. Investeringen speelden nauwelijks

twee punten die meer dan marginaal verschil vertonen en

een rol in de hefﬁng. Dat komt doordat de eerste riolering

die verklaren waarom de hefﬁng in de gemeente Dinkelland

in een bebouwde kom meestal werd bekostigd vanuit de

iets harder moet stijgen dan in de gemeente Tubbergen.

algemene middelen en de riolering in nieuwbouwwijken

Het eerste punt is de drukriolering in het buitengebied.

werd bekostigd vanuit de grondexploitatie. Rond de

De Gemeente Dinkelland is bij de aanleg hiervan verder

eeuwwisseling (in ruime zin van het woord) speelden de

gegaan dan de gemeente Tubbergen. Dit systeem

verbeteringsinvesteringen in bergbezinkbassins en de

brengt veel kosten met zich mee. Het tweede punt is de

uitbreiding van de riolering in het buitengebied. Deze

rioolvervanging. In de gemeente Dinkelland is nog relatief

twee zaken hebben destijds gezorgd voor aanmerkelijke

veel oude riolering uit de jaren 60 aanwezig terwijl in de

verhoging van de rioolhefﬁng. Voorts zijn we nu terecht

gemeente Tubbergen al veel is vervangen. Dinkelland heeft

gekomen in een situatie dat steeds meer onderdelen van de

dus een grotere opgave, hoewel anderzijds uit inspecties

riolering aan groot onderhoud of vervanging toe zijn. Om dit

blijkt dat de toestand van deze riolen grotendeels nog

mogelijk te maken is de rioolhefﬁng al enkele jaren omhoog

redelijk is.

gegaan en zal deze nog enkele jaren moeten doorstijgen om
te komen tot een niveau waarbij op lange termijn inkomsten

VERMOGENSBEHEER

en uitgaven in balans zijn.

Beide gemeenten willen geleidelijk toegroeien naar het
ideaalcomplex. Om hoge rentelasten voor de toekomstige

Beleid voor de planperiode:

generaties te voorkomen wordt in circa 10 jaar tijd

De uitkomsten van de berekeningen van de rioolhefﬁng

overgeschakeld van langjarige afschrijving naar het

laten zich als volgt samenvatten:

ideaalcomplex. Dit vraagt komende jaren een mix van

In de gemeente Tubbergen dient het rioolfonds te worden

direct afboeken en langjarig afschrijven. Concreet wordt het

aangevuld door de investeringen in 2013 en 2014 ineens

volgende beleid vastgesteld:

af te boeken (= 1 1.072.500,-). De hefﬁng 2013 is met de

Afschrijvingstermijn voor betonwerken etc. 40 jaar.

inﬂatiecorrectie van 2,2 % verhoogd. De huidige hefﬁng,

Afschrijvingstermijn voor elektronica en mechanica: 15 jaar.

2013, bedraagt 1 234 voor de meeste huishoudens. Met

Schommelvoorziening per gemeente tussen 0,2 en 0,5

ingang van 2015 moet de rioolhefﬁng jaarlijks met 4%

miljoen euro.

worden verhoogd.
In de gemeente Dinkelland dient de rioolhefﬁng te worden

Langzaam toewerken naar het ideaalcomplex. Zodra

verhoogd met 6% per jaar met ingang van 2015, waarbij

de voorziening het toelaat worden investeringen direct

voor 2013 en 2014 wordt uitgegaan van 2% verhoging.

afgeboekt. Op deze wijze worden de rentelasten voor

De huidige hefﬁng, 2013, bedraagt 1 224 voor de meeste

toekomstige generaties beperkt en stijgt de rioolhefﬁng

huishoudens.

uiteindelijk veel minder.

Genoemde percentages zijn exclusief inﬂatiecorrectie, die
er dus jaarlijks bovenop komt. De inﬂatie van komende
jaren is nu nog niet bekend en dus niet te melden.
In de aanloop naar het volgende GRP, dus begin 2018, kan
het stijgingspercentage worden geactualiseerd op basis
van de kennis van dat moment.
De vormgeving van de rioolhefﬁng is verschillend in beide
gemeenten. Tijdens de looptijd van dit GRP wordt bekeken
of harmonisatie wenselijk is.
Beide gemeenten lijken op elkaar wat betreft opbouw,
uitgestrektheid en leeftijd van de riolering. Er zijn echter
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Inleiding tot het nieuwe GRP
Riolering is van groot belang voor de volksgezondheid. Zonder afvoer van afvalwater uit de
directe leefomgeving bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor epidemieën.
Daarnaast is riolering van belang voor de bewoonbaarheid van de leefomgeving en de
bescherming van het milieu. Riolering is daarom een must in stedelijk gebied.

GRP 8

ARTIKEL 4.22 WET MILIEUBEHEER:
1. De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast.
2. Het plan bevat ten minste:
a. een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater als bedoeld in artikel 10.33, alsmede de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater
als bedoeld in artikel 3.5 van de Waterwet, en maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, als
bedoeld in artikel 3.6 van laatstgenoemde wet en een aanduiding van het tijdstip waarop die voorzieningen naar
verwachting aan vervanging toe zijn;
b. een overzicht van de in de door het plan bestreken periode aan te leggen of te vervangen voorzieningen als bedoeld
onder a ;
c. een overzicht van de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld onder a en b , worden of zullen worden beheerd;
d. de gevolgen voor het milieu van de aanwezige voorzieningen als bedoeld onder a, en van de in het plan
aangekondigde activiteiten;
e. een overzicht van de ﬁnanciële gevolgen van de in het plan aangekondigde activiteiten.
3. Indien in de gemeente een gemeentelijk milieubeleidsplan geldt, houdt de gemeenteraad met dat plan rekening
bij de vaststelling van een gemeentelijk rioleringsplan.
4. Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, aan gemeenten de plicht
opleggen tot prestatievergelijking ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10.33, alsmede de
taken, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 van de Waterwet. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen
regels worden gesteld over de frequentie, inhoud en omvang van de prestatievergelijking.

KERNGEDACHTE VAN HET GRP
Riolering is van groot belang voor de volksgezondheid.

welke verbeteringen nodig zijn,

Zonder afvoer van afvalwater uit de directe leefomgeving

hoeveel dat alles kost en

bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor

hoe deze kosten op de burgers en bedrijven worden

epidemieën. Daarnaast is riolering van belang voor de

verhaald.

bewoonbaarheid van de leefomgeving en de bescherming

Dit is de kerngedachte van het gemeentelijk rioleringsplan

van het milieu. Riolering is daarom een must in stedelijk

ofwel het GRP. Het rioleringsbeleid van de gemeente wordt

gebied.

door het GRP transparant gemaakt. In het GRP wordt

De aanleg en het beheer van riolering is een kostbare

niet alleen gekeken naar het afvalwater, maar ook naar

aangelegenheid. Reden genoeg om als gemeente een

hemelwater en grondwater, een zogenaamd verbreed GRP.

rioleringsplan te willen hebben waarin staat aangegeven:
wat de gemeente aan rioleringsvoorzieningen heeft,

WETTELIJKE BASIS

hoe deze worden beheerd,

De wettelijke basis voor het GRP wordt gevormd door artikel

welke gevolgen er zijn voor het milieu,

4.22 van de Wet milieubeheer.

welke voorzieningen binnenkort aan vervanging toe zijn,
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1. Inleiding tot het nieuwe GRP

GELDIGHEIDSDUUR

PROJECTTEAM EN TOTSTANDKOMINGPROCES

De gemeente is vrij om de geldigheidsduur van het GRP

Het onderhavige GRP is opgesteld met medewerking van

te kiezen. Gezien het belang van goed functionerende

beide gemeenten. Bijgaande tabel toont de namen van de

riolering met aanverwante voorzieningen en gezien de

meest betrokken personen. Daarnaast zijn meer mensen

grote ﬁnanciële bedragen die ermee zijn gemoeid, is het

betrokken geweest, met name tijdens workshops ter

redelijk eens per 4 à 6 jaar een nieuw GRP op te stellen en

voorbereiding van het GRP. Dit was op 7 maart 2012 voor de

te bespreken met de gemeenteraad. Langere termijnen zijn

gemeente Tubbergen en op 21 juni 2012 voor de gemeente

onverstandig omdat tussentijds belangrijke wijzigingen

Dinkelland.

kunnen optreden:

De Wet milieubeheer benoemt de vereiste betrokkenheid

Wijzigingen in de sfeer van nieuwe wetgeving of (Europees)

van bestuursorganen bij het opstellen van het GRP. Zie de

beleid.

wettekst in bijgaand kader. Het ontwerp-GRP is toegezonden

Beschikbaar komen van nieuwe inspectieresultaten die

aan Waterschap Regge en Dinkel met het verzoek om een

een ander beeld geven van noodzakelijke vervangingen.

reactie. Het waterschap is ook al eerder betrokken geweest,

Idem met opgedane ervaring op diverse vlakken.

ondermeer bij genoemde workshops. Het ontwerp - GRP is

Afwijkingen bij de inkomsten, de uitgaven of het vermogens-

toegezonden aan de provincie Overijssel met het verzoek

beheer, waardoor het ﬁnanciële plaatje anders wordt.

om een reactie. De reactie van het waterschap is in bijlage
8 bijgevoegd.
De behandeling in beide gemeenten is als volgt verlopen:
Toelichting concept GRP versie 03 in commissie Ruimte en
Economie van 8 april 2013.

Voor het onderhavige GRP is gekozen voor de

Toelichting concept GRP versie 03 in de voorbereidings-

looptijd 2013 tot en met 2018.

commissie van 2 april 2013.
Vastgesteld door gemeenteraad Tubbergen d.d. 22 april 2013.
Vastgesteld door gemeenteraad Dinkelland d.d. 16 april 2013.

GRP 10

Naam

Organisatie

Functie of rol

Bart Horsselenberg

Gemeente Tubbergen

Beleidsmedewerker riolering en water

Jan Smelt

Gemeente Dinkelland

Beleidsmedewerker riolering en water

Frank Wiefferink

Gemeente Tubbergen

Teamleider onderhoud

Jos Eidhof

Gemeente Dinkelland

Teamleider onderhoud

Gerard Lohuis

Gemeente Tubbergen

Financieel consulent

Jos Kolner

Gemeente Dinkelland

Financieel consulent

Eddy Woltjer

Gemeente Tubbergen

Consulent belasting

Herbert Oude Elferink

Gemeente Dinkelland

Consulent belasting

Erik Bosma

Gemeente Tubbergen

Afdelingshoofd openbare ruimte

Jos Harmelink

Gemeente Tubbergen

Wethouder openbare ruimte

Tom Vleerbos

Gemeente Tubbergen

Wethouder ﬁnanciën

Alfons Steggink

Gemeente Dinkelland

Wethouder openbare ruimte en ﬁnanciën

Henk Beltman

Waterschap Regge en Dinkel

Accountmanager

Jarno Kroeze

Waterschap Regge en Dinkel

Adviseur riolering

Rob van der Velde

WATERmaat

Penvoerder GRP

ARTIKEL 4.23 WET MILIEUBEHEER:
1. Het gemeentelijke rioleringsplan wordt voorbereid door burgemeester en wethouders. Zij betrekken bij de voorbereiding van het plan in elk geval:
a. gedeputeerde staten,
b. de beheerders van de zuiveringstechnische werken waarnaar het ingezamelde afvalwater wordt getransporteerd, en
c. de beheerders van de oppervlaktewateren waarop het ingezamelde water wordt geloosd.
2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van het
plan aan de in het eerste lid, onder a tot en met c, genoemde instanties, en Onze Minister.
3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de
gemeente verspreid worden. Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van
het plan.
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1. Inleiding tot het nieuwe GRP

DOCUMENTEN BIJ DIT GRP
De tekst van het GRP is bewust compact gehouden

Eerst worden enkele relevante landelijke documenten

om de leesbaarheid te bevorderen. Lezers die meer

genoemd, daarna documenten die speciﬁek voor Tubbergen

achtergrondinformatie wensen, kunnen dit vinden in

en Dinkelland zijn.

de documenten die staan vermeld in bijgaand overzicht.

Documenten bij dit GRP.
Deze documenten zijn aanwezig bij de afdeling openbare ruimte van de gemeente.

Documenten met algemene achtergrondinformatie bij het GRP.
Deze documenten zijn de moeite waard voor wie meer wil weten van rioleringsbeheer, recente landelijke
ontwikkelingen en te maken beleidskeuzes.
1. VNG brochure “Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak, de wet gemeentelijke watertaken toegelicht”.
2. Het “model kostenonderbouwing rioolhefﬁng” van de VNG inclusief bijbehorende notitie.
3. RIONED leidraad module A1050 “GRP: Planvorming gemeentelijke watertaken”.
4. RIONED leidraad module D1200 “Rioolhefﬁng”.
5. RIONED leidraad module D1300 “Toerekening en dekking van kosten”.
6. RIONED leidraad module D2000 “Personele aspecten van de gemeentelijke watertaken”.
7. Commissie BBV “Notitie riolering - herziene versie 2009”.
8. Commissie BBV en RIONED - brochure over investeringen, rente en BTW.

Documenten met locatiespeciﬁek basismateriaal voor de gemeente Tubbergen.
1. Basisrioleringsplan 2007 - 2008 voor de afzonderlijke kernen.
2. OAS’sen Almelo en Tubbergen.
3. Beheersoftware riolering rioolvervanging 2012 - 2029.

Documenten met locatiespeciﬁek basismateriaal voor de gemeente Dinkelland.
1. Basisrioleringsplan 2012 voor de afzonderlijke kernen.
en.
2. OAS Ootmarsum.
3. Beheersoftware riolering.
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1. Inleiding tot het nieuwe GRP

TERUGBLIK OP HET VORIGE GRP
Voorafgaand aan dit GRP was er in beide gemeenten
een GRP met ongeveer dezelfde doelstelling. In bijgaand
overzicht een beknopte terugblik op enkele punten van deze
vorige GRP’s.

Evaluatie GRP Tubbergen 2009 - 2013
Het vorige GRP was van de tijd vòòr de Wet gemeentelijke watertaken. Er was destijds nog geen sprake van
gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Het nieuwe GRP is dus breder dan het vorige.
In het vorige GRP kregen de overstorten en de basisinspanning veel aandacht, zowel in hoeveelheid tekst
als wat betreft de ﬁnanciële consequenties. De basisinspanning is in de gemeente Tubbergen thans vrijwel
afgerond, in lijn met afspraken met het waterschap in OAS Almelo en Tubbergen.
In de planperiode is in meerdere projecten oude riolering vervangen. Dit werd gecombineerd met groot onderhoud
aan de weg en het afkoppelen van hemelwater.
In de planperiode is drukriolering aangelegd tot waar dit zinvol werd geacht. De overige lozers in het buitengebied
hebben een eigen IBA.
Het rioolrecht in 2008 voor een gemiddeld huishouden was 1 218. De benodigde verhoging was tot een constante
waarde van 1 241 vanaf 2010. Alles op prijspeil 2008. Gecorrigeerd met 6,3% inﬂatie. vanaf 2008 tot 2012 zou de
rioolhefﬁng in 2012 dus 1 256 moeten bedragen. In de praktijk is de hefﬁng sinds 2009 constant gehouden op 1 229.
Er is daardoor minder reserve dan de bedoeling was van het GRP.

GRP 14

Evaluatie GRP Dinkelland 2009 - 2011 (verlengd tot 2012)
Het vorige GRP ging al in op de nieuwe gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Voor beide werd
beleid geformuleerd waarop in dit nieuwe GRP wordt voortgebouwd.
In het vorige GRP was veel aandacht voor de riooloverstorten. Inmiddels is eind 2011 de basisinspanning in de gemeente
Dinkelland voltooid.
In het buitengebied zijn illegale lozingen van hemelwater op de drukriolering opgespoord.
Het vorige GRP had bewust een vrij korte looptijd omdat na de gemeentelijke herindeling veel inzicht in de toestand
van de riolering ontbrak. Deze basisgegevens zijn in de planperiode in beeld gebracht.
Het rioolrecht werd vastgesteld voor 2010 voor een gemiddeld huishouden op 1 197,30. De jaarlijkse verhoging moest
6,25% zijn plus de inﬂatie. Rekening houdend met 2,6% inﬂatie vanaf 2010 tot 2012 zou de rioolhefﬁng in 2012 dus
1 229 moeten bedragen. In de praktijk bedraagt de hefﬁng in 2012 1 220. Er is daardoor minder reserve dan de bedoeling
was van het GRP.
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GRP Tubbergen en Dinkelland 2013 - 2018

Overzicht van de
aanwezige voorzieningen
Goed beheer begint met weten wat je hebt. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van de voorzieningen die de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in eigendom en beheer
hebben om invulling te geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en
grondwater.

GRP 16

OPBOUW VAN HET RIOOLSTELSEL
EN AANVERWANTE ZAKEN
De belangrijkste functie van de riolering is om afvalwater in

Bijgaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste

te zamelen en te transporteren naar de RWZI. Hiertoe is in de

aanwezige voorzieningen. Voor gedetailleerde informatie

bebouwde kom in elke straat riolering gelegd, bestaande uit

over deze voorzieningen wordt

een buis onder afschot die het afvalwater onder vrijverval

beheersystemen voor de riolering van beide gemeenten.

afvoert naar een rioolgemaal, die het oppompt naar een

Verder naar diverse basisrioleringsplannen, dat zijn

volgend stelsel of rechtstreeks afvoert naar de RWZI. In

rapporten met bijbehorende hydraulische berekeningen van

het buitengebied is zogenaamde drukriolering aangelegd

deelgebieden van het stelsel.

verwezen naar de

bestaande uit vele pompunits en persleidingen.

Type object:

Tubbergen

Dinkelland

Gemengde hoofdriolering

70 km.

108 km.

(Verbeterd) Gescheiden stelsel
hoofdriolering

22 km.

29 km.

Kolken

6600

9500

Pompunits drukriolering buitengebied

460

1105

Drukriolering buitengebied

85 km.

430 km.

Rioolgemalen

38

47

Persleidingen

5 km.

24 km.

IT riolen

10 km.

5 km.

Wadi’s

27

34

Bergbezinkbassins

10

10

Externe overstorten

23

45

Interne overstorten, stuwputten,
wervelventielen, etc.

16

35
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2. Overzicht aanwezige voorzieningen
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Tubbergen
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Bijgaande staafgraﬁek toont de leeftijdsopbouw van de
vrijverval riolering in de kernen van beide gemeenten.
Te zien is dat de gemeente Tubbergen weinig oude riolering
heeft, doordat afgelopen jaren ﬂink aan de vervanging is
gewerkt. In de gemeente Dinkelland is de situatie anders.
Hier is nog niet veel oude riolering vervangen. Komende
jaren wordt in beide gemeenten verder gekeken welke riolen
vervangen moeten worden en in welke gevallen kan worden
volstaan met reparaties of relinen.

GRP 18

1990-2000

2000-2010

2010-2012
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Wijze van beheer
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland dragen verantwoordelijkheid voor goed beheer
van de riolering en bijbehorende voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt verantwoording
afgelegd over de wijze van beheer. Waar nodig staan verbeterpunten vermeld.

GRP 20

GEGEVENSBEHEER
Correcte gegevens van de te beheren objecten vormen de
basis voor goed beheer. Het gaat om grote hoeveelheden
gegevens en daartoe zijn speciale beheerpakketten op de
markt. In een database zijn alle huidige objecten opgeslagen
en worden de nieuwe volgens de eisen van de wet WION
opgenomen. Deze gegevens vormen de basis van het
meerjaren programma voor de ﬁnanciële rekenmodellen en
het onderhoudsprogramma.
Beide gemeenten maken gebruik van het pakket GBI van
Oranjewoud voor het beheer van de objectgegevens.
De gegevens zijn betrouwbaar en actueel maar hebben
structurele aandacht nodig om niet achterop te geraken.
Ook het bijhouden van afgekoppelde oppervlakken behoort
bij het gegevensbeheer.
hier al op. Komende planperiode worden de resultaten van
Gegevensbeheer van beide gemeenten samen-

de pilot van het Twents Waternet bekeken en uitgewerkt

voegen, compleet maken en actueel houden.

binnen de nieuwe gemeentelijke organisatie.
Naast meldingen van burgers en bedrijven is er sprake
van automatische storingsmeldingen vanuit sensoren

VERWERKING VAN MELDINGEN DOOR BURGERS
EN BEDRIJVEN

in bijvoorbeeld de rioolgemalen naar de gemeentelijke

Meldingen van burgers en bedrijven zijn een belangrijke

eigen beheerafdeling of de storingsdienst. In het ideale geval

reden om in actie te komen. Soms kan het probleem door

worden storingen op deze manier verholpen zonder dat het

de gemeente worden verholpen, zoals bijvoorbeeld een

voor burgers of bedrijven aanleiding geeft tot klachten.

hoofdpost. Deze worden rechtstreeks behandeld door de

verstopte kolk. Soms moet de melder zelf in actie komen,
bijvoorbeeld bij een lekke kelder. Ook in het laatste geval
moet de gemeente de melding respectvol afhandelen.

Vragen van en meldingen door burgers en bedrijven

Zorgvuldige registratie van meldingen heeft als bijkomend

moeten klantvriendelijk en eenduidig worden afge-

voordeel dat op termijn bepaalde tendensen of lijnen

handeld, in overeenstemming met andere Twentse

zichtbaar worden die van belang zijn voor inzicht in het

gemeenten en waterschap Regge en Dinkel.

functioneren van de riolering.
Bij de gemeente Tubbergen komen meldingen binnen bij
het klantcontactcentrum (KCC) en bij openbare ruimte.

NIEUWE AANSLUITING OP DE RIOLERING

De meldingen worden geregistreerd in Corsa. Bij de

Aansluitingen op de riolering vallen technisch gesproken

gemeente Dinkelland komen meldingen binnen bij het

onder het Bouwbesluit 2012. De bekostiging wordt geregeld

servicecontactcentrum. De meldingen worden geregistreerd

via een verordening rioolaansluitrecht. Dit voorkomt dat

in het klachtenmeldingensysteem (KMS) en weggezet

deze kosten voor een individuele situatie doordrukken in

binnen de organisatie. Binnen het Twents Waternet is

de hoogte van de algemene rioolhefﬁng. Het aansluitrecht

onderzoek gedaan naar een waterloket. Dit is geen fysiek

vindt zijn basis in artikel 229 Gemeentewet. Veelal is sprake

loket, maar een werkwijze waarbij de meeste vragen worden

van een planexploitatie, waarin de aansluitkosten voor de

afgehandeld in de front-ofﬁce, waarbij bellers eventueel

riolering worden opgenomen.

worden doorgeschakeld naar een andere instantie en
waarbij complexe vragen worden doorgestuurd naar de

De Gemeenten Tubbergen en Dinkelland hanteren vanaf nu

back-ofﬁce. De huidige werkwijze bij beide gemeenten lijkt

het volgende beleid:
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3. Wijze van beheer

BELEID NIEUWE AANSLUITINGEN OP
DE RIOLERING

Bij verstopping gelden de volgende spelregels:

SPELREGELS BIJ VERSTOPPING IN DE
AANSLUITLEIDING

Nieuwe aansluitingen op de riolering zijn mogelijk
in gebieden waar al riolering in de buurt aanwezig is.
In gebieden zonder riolering geldt de mogelijkheid

De eigenaar en/of bewoner is verantwoordelijk

van aansluiten niet. Bij de op te stellen verordening

voor het gedeelte van de aansluitleiding vanaf

zal een nauwkeurige aanduiding worden gegeven.

de woning tot aan het ontstoppingsstuk. Het

Het tarief voor een nieuwe aansluiting bedraagt

resterende gedeelte tot aan de hoofdriolering valt

1 3.000,- binnen de bebouwde kom en 1 9.000,-

onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

buiten de bebouwde kom. Het verschil is gebaseerd

Uitgangspunt is dat de bewoner zelf als eerste

op ervaringscijfers. Binnen de bebouwde kom

actie het ontstoppingsstuk opgraaft, of in

volstaat meestal een sleuf door de weg met een

zijn opdracht laat opgraven door een bedrijf,

aansluiting op de vrijvervalriolering terwijl buiten de

om te kunnen vaststellen in welk gedeelte de

bebouwde kom dikwijls zwaardere ingrepen aan de

verstopping zich bevindt.

orde zijn zoals bijvoorbeeld een nieuwe pompunit.

Kosten voor het verstoppingen in het gedeelte

Voor de aanvrager zijn er daarnaast de kosten voor

van de lozer zijn altijd voor de lozer.

de aansluitleiding op het eigen terrein.

Kosten voor verstoppingen in het gedeelte van

Voor lozingen groter dan 1 m /dag, dus meer dan een

de gemeente kunnen alleen op de gemeente

normale huishoudelijke lozing, geldt dat de kosten

worden verhaald als een inspecteur van de

in rekening worden gebracht die nodig zijn om het

gemeente de situatie heeft kunnen vaststellen.

stelsel geschikt te maken voor deze grotere lozing.

Is dit niet gebeurd dan zijn alle gemaakte kosten

Denk hierbij aan een grotere leiding, rioolgemaal

voor rekening van de lozer.

met dubbele pompen en extra elektronica. Dit geldt

Indien de gemeente met reinigingsapparatuur

voor nieuwe lozingen en voor bestaande lozingen

aanwezig is en een verstopping bij de lozer

die worden uitgebreid.

opheft, dan stuurt de gemeente de lozer een

3

rekening die vergelijkbaar is met die van een
particulier ontstoppingsbedrijf.
Het is mogelijk dat de gemeente de lozer
Verordening rioolaansluitrecht opstellen met de

aansprakelijk stelt voor een verstopping in het

tarieven en aanduiding van de gebieden waar

gemeentelijke gedeelte van de aansluitleiding of

aansluiting op de riolering mogelijk is en waar niet.

hoofdriool als duidelijk is dat dit een gevolg is van
slecht lozingsgedrag.

SPELREGELS BIJ VERSTOPTE AANSLUITLEIDINGEN.
Woningen en overige panden zijn op de riolering

Spelregels bij verstopte aansluitleidingen uitdragen

aangesloten met aansluitleidingen. Het eigendom van deze

via lokale media.

leidingen is per gemeente verschillend geregeld, evenals de
spelregels in geval van verstopping.
In de gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn de
aansluitleidingen

GRP 22

in

principe

in

eigendom

bij

de

KOLKEN ZUIGEN

woningeigenaar tot aan het ontstoppingsstuk of de

Kolken vormen een essentieel element van de riolering.

controleput op of nabij de erfgrens. De gemeente is eigenaar

Op deze plekken kan straatwater in de riolering stromen.

van het gedeelte vanaf het ontstoppingsstuk tot aan de

Meestromend

aansluiting op de hoofdriolering.

grotendeels in de bak van de kolk. Deze moet regelmatig,

blad,

bloesem

en

straatvuil

bezinkt

liefst tweemaal per jaar, worden geleegd om twee redenen.

wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.

De eerste is dat een verstopte kolk leidt tot overlast.

In de gemeente Dinkelland is een inhaalslag gaande, waarna

De plasvorming die dan optreedt vormt meestal geen

eveneens wordt gewerkt met een reinigingsfrequentie van

gevaarlijke overlast maar is wel hinderlijk en leidt tot

eenmaal per 7 jaar.

veel klachten vanuit de bevolking. De tweede reden om

In beide gemeenten wordt het aan de ervaring van de

voldoende vaak de kolken te zuigen is dat het vuil vanaf deze

rioleringsbeheerders overgelaten om bepaalde sterk ver-

plek relatief makkelijk en goedkoop kan worden verwijderd.

vuilende riolen vaker te reinigen en RWA-leidingen minder vaak.

Als het vuil eenmaal doorslaat naar de hoofdriolering dan
zijn de gevolgen ernstiger en de kosten voor het verwijderen

INSPECTEREN VAN DE RIOLERING.

veel hoger. De Gemeente Tubbergen laat alle kolken

Riolen verouderen in de loop der jaren. Het is vooraf

tweemaal per jaar zuigen. Eventuele klachten over een

nauwelijks te voorspellen hoelang een riool zal kunnen

verstopte kolk leiden direct tot aanvullende actie. Het kolken

functioneren. Dit is onder meer afhankelijk van de kwaliteit

zuigen wordt uitbesteed aan marktpartijen. In de gemeente

van de buis, de zorgvuldigheid van de aanleg en de aard van

Dinkelland worden de kolken nog niet structureel tweemaal

het geloosde afvalwater. Daarnaast is van grote invloed of er

per jaar gezogen. Het voornemen is om dit wel te gaan doen.

op het riool wordt geloosd vanuit een persleiding.

Het werd uitbesteed aan de gemeente Borne. In de nieuwe

In de gemeente Tubbergen wordt sinds enkele jaren 7% per

organisatie wordt dit tegen het licht gehouden.

jaar geïnspecteerd, 5% op programmatische basis en 2% op
basis van indicaties of projecten.
In de gemeente Dinkelland is sprake van een inhaalslag.

Tweemaal per jaar kolken zuigen. In de nieuwe

In de eerste jaren na de gemeentelijke herindeling van

gemeentelijke organisatie bepalen welke partij het

de 3 gemeenten Weerselo, Ootmarsum en Denekamp

meest geschikt is voor de uitvoering.

tot Dinkelland is er nauwelijks aandacht geweest voor
rioolinspecties. Sinds het vorige GRP is gewerkt aan het
opbouwen van een team voor rioleringsbeheer en daarna
is de draad van rioolinspecties weer opgepakt. In 2011 is

REINIGEN VAN DE RIOLERING

in één keer 44 kilometer geïnspecteerd en in 2012 nog

Riolen raken in de loop der jaren vervuild. Dit speelt in

eens 27 kilometer. Momenteel wordt toegewerkt aan

Nederland sterk door het geringe afschot van onze riolen

gestructureerde inspectie van het hele stelsel in de loop van

en soms door zonken ten gevolge van verzakking bij slappe

de jaren zodat het beeld actueel blijft.

bodems. Riolen moeten daarom af en toe worden gereinigd.

In beide gemeenten wordt het aan de ervaring van de

In de gemeente Tubbergen wordt gewerkt met een

rioleringsbeheerders overgelaten om oudere riolen frequen-

reinigingsfrequentie van eenmaal per 7 jaar. Het reinigen

ter te inspecteren en nieuwere juist minder frequent.

Oud niet altijd slecht.
Diverse steden in Nederland kennen gemetselde riolen van circa 100 jaar oud die nog goed functioneren. Daarentegen
kennen riolen uit de tijd van de wederopbouw na de 2de wereldoorlog veelal matige verbindingen op de voegen waardoor
zandinloop optreedt en het wegdek kan verzakken. Dergelijke riolen gaan veelal niet langer mee dan 50 jaar. Riolering in
slappe bodems kampt met het probleem van extreme zetting. Dit leidt tot verbindingen die afbreken en tot stagnerende
afvoer en rottend water, hetgeen de levensduur verkort tot enkele tientallen jaren. In extreme gevallen gaat een riool nog
korter mee, dikwijls ten gevolge van een lozing vanuit de drukriolering.
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Rioolinspecties
Gespecialiseerde bedrijven hebben rijdende camera’s ontwikkeld waarmee de toestand van een riool kan worden
bekeken. Het riool wordt meter voor meter beoordeeld op een groot aantal aspecten en krijgt een grote lijst met
rapportcijfers. Dergelijke inspecties worden uitgevoerd in alle riolen, het vaakst in oude riolen en/of riolen die eerder
al matig scoorden. De resultaten kunnen aanleiding geven om reparaties uit te voeren of om het betreffende riool te
programmeren voor relining of vervanging.
Bij het inspecteren van riolen wordt naar diverse toestandsaspecten gekeken. Al deze aspecten leiden tot afzonderlijke
beoordelingen, steeds op de plek waar een afwijking wordt aangetroffen. Het totaalplaatje kan aanleiding geven
tot gewenste reparaties aan het riool. Soms zal echter spoedige vervanging nodig zijn omdat het riool ernstige
tekortkomingen vertoont die niet meer te repareren zijn. De inspectieresultaten worden ook gebruikt om de
restlevensduur van het betreffende riool in te schatten.

storing valt, wordt dat zichtbaar door een rode lamp. Melding
Inhaalslag in Dinkelland afronden en dan in beide

daarvan geschiedt meestal door de bewoners die anders hun

gemeenten jaarlijks circa 7% van de riolering

afvalwater niet kwijt kunnen. Een storingsmelding leidt tot

inspecteren met extra aandacht voor verouderde

directe actie. De storingsdienst heeft reinigingsapparatuur

gebieden.

en reserveonderdelen bij zich en is bekwaam om dit ter plekke
te herstellen. In de gemeente Tubbergen is het beleid om voor
gespecialiseerde werkzaamheden FMH pompenservice in te
schakelen terwijl bij de gemeente Dinkelland alle onderhoud

DRUKRIOLERING BUITENGEBIED

aan de pompunits in eigen beheer wordt gedaan.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw en rond de eeuwwisseling
is op grote schaal riolering aangelegd in het buitengebied

De pompunits van de drukriolering vallen soms in

van Nederland. Leidend motief was de ontoelaatbaarheid

storing in tijden met veel neerslag. Dit geeft de indruk

van een vrijwel ongezuiverde lozing. Daarnaast speelde

dat hemelwater wordt geloosd, terwijl het systeem daar

het comfort van de rioolaansluiting en schaamte voor

niet op is berekend. Drukriolering is alleen bedoeld voor

achtergesteldheid een rol in de besluitvorming.

het lozen van huishoudelijk afvalwater, niet voor mest,
hemelwater, grondwater of oppervlaktewater. Ondermeer

In de gemeente Tubbergen is een terughoudend beleid

met rookproeven wordt proefondervindelijk getoetst of

gevoerd wat betreft de aanleg van drukriolering. Er is bewust

hemelwater toch is aangesloten op de drukriolering. Als

voor gekozen om lang niet alle percelen in het buitengebied

dit het geval is wordt de lozer verzocht het eigen systeem

aan te sluiten op de drukriolering. De reden daarvan is

aan te passen waarmee problemen in de toekomst worden

de hoge kosten voor aanleg, beheer en onderhoud. Er is

verminderd. Op deze wijze zijn in gemeente Dinkelland

gekozen om alleen daar drukriolering aan te leggen waar dit

diverse knelpunten opgelost. De indruk is dat er geen

verplicht was vanuit het provinciale onthefﬁngenbeleid. Er

knelpunten resteren, maar indien nodig wordt dezelfde

zijn 460 pompunits aangelegd, merendeels in de jaren ’80.

procedure opnieuw toegepast. In de gemeente Dinkelland is
een verordening opgesteld die hierbij ondersteuning geeft.

In de gemeente Dinkelland geldt het beleid dat elk perceel

In de gemeente Tubbergen moet dit nog gebeuren.

in het buitengebied de mogelijkheid moet hebben tot
aansluiten op de drukriolering. Na de eerste aanleg van

In beide gemeenten ontbreekt op dit moment inzicht

drukriolering in de jaren ’80 is in het begin van deze eeuw

in noodzakelijke vervangingen in het systeem van de

de rest aangelegd. Vrijwel het gehele buitengebied is nu

drukriolering op langere termijn en de hiermee gepaard

aangesloten. De pompunits worden in beide gemeenten

gaande kosten.

jaarlijks geïnspecteerd en gereinigd. Als een gemaal in

GRP 24

in uitstekende staat te verkeren. In beide gemeenten zijn de
Bestaande drukriolering professioneel beheren.

gemalen opgenomen in het beheersysteem MJK en voorzien

Voor beide gemeenten hetzelfde beheersysteem

van telemetrie zodat een deel van het beheer op afstand

hanteren. Inschatting maken van kosten voor

kan geschieden en 24 uur per dag. Een eigen gemaalploeg

onderhoud en vervanging op langere termijn.

is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
gemalen.
In beide gemeenten ontbreekt op dit moment inzicht in

INDIVIDUELE ZUIVERINGEN
IN HET BUITENGEBIED

noodzakelijke vervangingen voor de gemalen op langere
termijn en de hiermee gepaard gaande kosten.

In de gemeente Tubbergen is niet overal in het buitengebied
drukriolering aangelegd. Bij circa 1250 woningen is sprake
van een individuele zuivering, meestal een septictank.

Rioolgemalen professioneel beheren met hetzelfde

Deze worden wel IBA genoemd, wat staat voor individuele

gemalenbeheersysteem voor beide gemeenten.

behandeling van afvalwater. Het eigendom ligt bij de

Inschatting maken van kosten voor onderhoud en

particulier, die ook verantwoordelijk is voor het beheer en

vervanging op langere termijn.

onderhoud. Controle hierop vindt plaats door gemeente
en waterschap in onderlinge afstemming. In de gemeente
Dinkelland was het beleid gericht op lozing via de
drukriolering, maar nog circa 40 percelen lozen via een IBA.

INJECTIEPUNTEN
De persleidingen vanuit de kernen en vanuit de drukriolering
in het buitengebied lozen op meerdere lozingsputten in

Voor de gemeente Tubbergen inzetten op behoud

het vrijverval stelsel. Op deze plekken komt H2S gas vrij, die

van de bestaande situatie wat betreft IBA’s.

door langdurig verblijf van het afvalwater in de persleiding
ontstaat. Het kan leiden tot stankoverlast en aantasting van
beton op en nabij de plek waar het wordt geïnjecteerd in het
vrijverval stelsel. Op een aantal plaatsen wordt lucht in de

GEMALENBEHEER

persleiding geblazen om het probleem te voorkomen. Alleen

Rioolgemalen vormen een essentieel onderdeel van de

de injectie vanuit Vasse op de Uelserweg in Tubbergen leidt

riolering, vergelijkbaar met het hart van het menselijk

nog tot problemen. In de gemeente Dinkelland is het beleid

lichaam. De rioolgemalen pompen vanuit de diepste punten

om de injecties zoveel mogelijk aan te sluiten op speciale

van het rioolstelsel het water omhoog naar een volgend

ringleidingen of direct op gemalen, waarmee het probleem

deelgebied of de zuivering. Onverhoopt disfunctioneren van

structureel is aangepakt.

rioolgemalen leidt ertoe dat het stelsel zich geheel vult en na
enkele uren via de overstorten ongezuiverd afvalwater loost
op het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot aanmerkelijke

Laatste problemen op injectiepunten oplossen.

overlast en vissterfte. Gemalen dienen daarom voortdurend
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RIOOLOVERSTORTEN.
Afgelopen jaren is door waterschappen aangedrongen

voorzien. Validatie en analyse van de meetgegevens is een

op sanering van riooloverstorten. Soms door volledige

punt van aandacht voor de planperiode om tot zinvolle

sluiting, soms door afkoppelen van verhard oppervlak van

monitoring te komen.

de riolering, soms door grote bergbezinkbassins. Dit wordt

Naast gemengde stelsels bestaan andere stelseltypen,

de basisinspanning genoemd. Door monitoring kan het

zoals gescheiden of verbeterd gescheiden. Laatstgenoemde

werkelijke gedrag van de riolering worden gecontroleerd.

kennen ook overstorten, maar er zijn geen aanwijzingen dat

Gedraagt het stelsel zich zoals redelijkerwijs mag worden

zich daardoor problemen voordoen in het oppervlaktewater.

verwacht of treden er afwijkingen op?

De overstorten van het gemengde rioolstelsel wordt 1 keer

In beide gemeenten is dit proces inmiddels vrijwel voltooid.

per jaar geïnspecteerd en eventueel gereinigd. Het reinigen

Er zijn geen aanwijzingen dat de werking van de resterende

heeft betrekking op het riool nabij de overstortmuur, op

overstorten tot knelpunten leidt. Wel blijft staan dat het

de put zelf, op de leiding naar het oppervlaktewater en op

water uit de overstorten verontreinigd en verdacht is en dat

de oevers nabij het lozingspunt. Bijzonderheden worden

verdere sanering aanbeveling verdient. Om beter inzicht

genoteerd in een logboek. Bij meldingen na overstortingen

te krijgen zijn de overstorten van een overstortregistratie

wordt direct ter plekke geïnspecteerd en eventueel gereinigd.

Riooloverstorten
Riolering is in de eerste plaats bedoeld voor inzameling en transport van afvalwater. In de vorige eeuw is de praktijk
ontstaan dat overtollig hemelwater met dezelfde riolering wordt ingezameld en getransporteerd. Dit betreft
het zogenoemde gemengde rioolstelsel. Het brengt in feite al het water waar je vanaf wilt naar de stadsrand. In
de loop van de vorige eeuw werden aan de stadsranden zuiveringen gebouwd omdat de lozing vanuit de steden
ontoelaatbaar werd voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De waterkwaliteit is daarna sterk verbeterd. De
sanering van bedrijfslozingen is ook van grote invloed geweest op de waterkwaliteit. Het zuiveringsproces is gebaat bij
een vrij constante aanvoer van afvalwater en niet bestand tegen de piek van al het hemelwater. Om die reden wordt er
naast het echte afvalwater slechts een beperkte hoeveelheid extra water vanuit de riolering naar de zuivering geleid.
Dit wordt de pompovercapaciteit genoemd. De rest wordt tijdelijk geborgen in de riolering. Dit wordt de berging
genoemd. Maar bij zware buien of langdurige neerslag schiet deze bergingscapaciteit tekort en raakt het stelsel
geheel gevuld. Om overlast te voorkomen zijn overstorten aangebracht in speciale putten. Deze lozen dan verdund
doch ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater. Dit kan resulteren in stank, visuele overlast en verminderde
waterkwaliteit met vissterfte, verarming van het ecosysteem en verontreinigde baggerspecie. Riooloverstorten zijn
aldus een noodzakelijk kwaad vanuit een historisch gegroeide situatie.

GRP 26

Ter illustratie: de overstorten in de kern Rossum.

Riooloverstort
Pompgemaal

overzicht van alle hemelwateruitlaten die deels van de
Riooloverstorten monitoren met meetapparatuur.

gemeenten zijn maar deels ook van burgers en bedrijven.

De meetresultaten en de analyse overleggen met

Beide gemeenten en het waterschap gaan in de planperiode

waterschap Regge en Dinkel. Daarnaast eens per jaar

bezien hoe een dergelijk overzicht het beste kan worden

inspecteren. Onverhoopte calamiteiten kortsluiten

opgesteld.

met het waterschap.

De hemelwateruitlaten in de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland vormen, voor zover bekend, geen probleem.

HEMELWATERUITLATEN

Hemelwateruitlaten bespreken met waterschap

Hemelwater wordt dikwijls rechtstreeks op het riool

Regge en Dinkel als er aanleiding toe is.

geloosd. Dat kan op kleine schaal met een pijpje op
eigen terrein of op grotere schaal met een gescheiden
rioolstelsel met hemelwateruitlaten. De kwaliteit van het
water dat vanuit hemelwateruitlaten wordt geloosd op

OPPERVLAKTEWATER

oppervlaktewater is wel eens onderwerp van discussie

Beheer van oppervlaktewater is een kerntaak voor de

geweest tussen waterbeheerders en gemeenten. Het

waterbeheerder. In de gemeenten Tubbergen en Dinkelland

wordt door de wetgever als onverdacht beschouwd, tenzij

is waterschap Regge en Dinkel waterbeheerder. De gemeenten

de waterbeheerder aantoont dat er een probleem is of

waren beheerder van enkele stadswateren. Deze zijn

een bijzondere situatie. Momenteel bestaat er geen goed

overgedragen aan het waterschap. De gedachte is dat het
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waterschap dan een samenhangend beheer kan voeren

en een grondwatermodelstudie. Doel van het meetnet is om

zonder invloed van de stadsgrenzen. De gemeenten

inzicht te krijgen in het verloop van grondwaterstanden en

hebben nog wel diverse sloten in eigendom en beheer. Het

om klachten beter te kunnen beoordelen.

onderhoud hiervan wordt toegerekend aan het wegbeheer.
Bij enkele van deze sloten kan de vraag worden gesteld of dit

In de gemeente Tubbergen is in 2012 een meetnet van 30

bij de weg hoort of dat het kleine waterlopen zijn met een

peilbuizen geplaatst. In de gemeente Dinkelland moet dit

functie voor meerdere percelen en dus eigenlijk behoren bij

nog worden uitgewerkt.

het waterbeheer van het waterschap.
Meetnet grondwater aanleggen in de gemeente
Beheer en onderhoud van stadswateren en sloten in

Dinkelland. Daarnaast in beide gemeenten de

het buitengebied bespreken met waterschap Regge

metingen analyseren.

en Dinkel.

SAMENWERKING MET AANPALENDE VAKGEBIEDEN
Rioleringsbeheer is een eigen vakgebied, maar geen volstrekt

GRP 28

GRONDWATERMEETNET

sectorale aangelegenheid.

Monitoring van de grondwaterstand kan plaatsvinden met

Op diverse punten bestaan raakvlakken met andere

peilbuizen. De opzet van het peilbuizenmeetnet is het beste

afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. In het

te baseren op een combinatie van de analyse van klachten

overzicht staan de belangrijkste verwoord.

Relaties van rioleringsbeheer met aanpalende vakgebieden:
Wegbeheer
Riolering, kolken en aansluitleidingen liggen in en onder de weg. Werkzaamheden aan de één beïnvloeden de ander.
Inrichting openbare ruimte
Hemelwaterafvoer wordt sterk beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte. Vooral bij extreme buien speelt
het spel van hoog en laag een cruciale rol, het vormt het verschil tussen gereguleerde afvoer of overlast.
Schoonhouden openbare ruimte
Straatvegen en kolken zuigen hebben met elkaar te maken. Een schonere straat leidt tot minder vuil in de kolken. Maar
kolken zuigen is goedkoper dan straatvegen, dus de relatie is beperkt.
Beheer gemeentelijke waterlopen
Grotere vijvers en beken zijn in beheer bij de waterschappen. De gemeente beheert veel sloten in het buitengebied.
Deze horen vooral bij de weg of het naastgelegen perceel.
Ontwikkelingsprojecten (woningbouw en herstructurering)
Deze projecten vormen een kans om de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en
grondwater in één keer goed in te vullen. Soms sluit je aan op het naastliggende bestaande systeem, soms kies je voor
iets nieuws dat optimaal past in de nieuwe situatie.
Omgevingsvergunningen
Wateraspecten vormen onderdeel van de vergunning.
Opsporen foutieve aansluitingen en handhavend optreden
Foutieve aansluitingen zijn een lastig punt binnen het rioleringsbeheer. Bij het opsporen en herstellen treedt je in het
domein van de particulier.
Gemeentelijk vastgoedbeheer i.v.m. gemaalbehuizingen
Grotere rioolgemalen zijn geplaatst in speciale behuizingen. Daarnaast hebben kleinere pompen vaak schakelkasten.
Duurzaamheid en milieubeleid
Keuzes inzake beleid en beheer van riolering hebben effecten in termen van duurzaamheid en milieu.
Financiën en belasting
Rioleringsbeheer kost geld. Dit punt wordt verderop in dit GRP uitgewerkt.

SAMENWERKING MET DE WATERBEHEERDERS
In de nieuwe gemeentelijke organisatie aandacht

De gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater

vragen voor genoemde punten van afstemming met

en grondwateroverlast heeft meerdere raakvlakken met de

aanpalende vakgebieden.

taken van de waterbeheerders. Samenwerking is daarom van
groot belang, dit is verwoord in de Waterwet. In het overzicht
staan de meest relevante aspecten van samenwerken met
de waterschappen. Daarnaast is een kader opgenomen met
uitleg van het Twents Waternet en een kader over OAS.

ARTIKEL 3.8 WATERWET:
Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer
benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en
zuivering van afvalwater.
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In de samenwerking tussen de gemeenten Tubbergen

3. Monitoring riooloverstorten en waterkwaliteit.

en Dinkelland en waterschap Regge en Dinkel wordt een

4. Modulair waterakkoord, ofwel transparante en ﬂexibele

sleutelrol vervuld door de beleidsmedewerker riolering en
water van beide gemeenten en de accountmanager van

samenwerking.
5. Afvoer naar RWZI met DWAAS/HAAS nader bekijken.

het waterschap. Deze zorgen voor regelmatig ambtelijk en
bestuurlijk overleg en vormen het eerste aanspreekpunt
voor wederzijds contact tussen gemeente en waterschap.

Vanuit de nieuwe gemeentelijke organisatie actief

Voor de planperiode worden in elk geval onderstaande

samenwerking zoeken met waterschap Regge en

punten gezien als punten van aandacht:

Dinkel en andere Twentse gemeenten.

1. Stedelijke

wateropgave

en

extreme

buien

nader

uitwerken.
2. Beheer van kleine waterlopen in buitengebied nader
bekijken.

Twents Waternet
Een bijzondere rol wordt vervuld door het Twents Waternet. Dit is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van de
Twentse gemeenten en waterschap Regge en Dinkel kennis en ervaring delen op gebied van riolering en waterbeheer.
Minimaal twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waar ervaring rond een bepaald onderwerp wordt
gedeeld. Daarnaast wordt in zogenaamde werkplaatsen intensief gezocht naar oplossingen voor problemen waar
meerdere partners tegenaan lopen. Het Twents Waternet lijkt een goede vorm om kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid
te bewaken bij gemeenten zonder het rioleringsbeheer te hoeven opschalen naar heel Twente, waarmee de belangrijke
connectie met de openbare ruimte mogelijk zou worden verzwakt. Op deze wijze wordt naar verwachting optimaal
invulling gegeven aan het bestuurakkoord water.
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Relaties van rioleringsbeheer met aanpalende gemeentelijke vakgebieden:
Watertoets
Dit is het proces van overleg met de waterbeheerder waardoor inzichten over het water al vroegtijdig worden
meegenomen in het ruimtelijke ontwerp.
• Locatiekeuze - ruimtelijke ordening
Het gaat om de vraag of de plek geschikt is voor de gewenste ontwikkeling of dat het beter elders kan. Andersom kan
ook, namelijk dat de waterbeheerder ruimte voor water zoekt en de gemeente nodig heeft.
• Peilbeheer - ruimtelijke ordening
Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer. Het bedient daarmee de ruimtelijke functies zo goed
mogelijk. Het beleid van beide overheden moet daarom op elkaar afgestemd zijn.
• Systeemkeuze - ruimtelijke inrichting
Het gaat bijvoorbeeld om de keuze voor een wadi omdat dit retentie geeft gecombineerd met zuivering van straatvuil
en ontlasting van de RWZI.
Waterketen
De waterketen is het geheel van drinkwater via riolering tot de zuivering RWZI, dus grofweg alles in een buis ten
behoeve van onze kraan in huis en bedrijf. Hemelwater hoort hier soms ook bij.
• RWZI
Het waterschap is beheerder van de RWZI. Het aansluitende rioolstelsel is in beheer bij één of meerdere gemeenten.
Afstemming is van belang.
• Persleidingen
Gemeente en waterschap hebben persleidingen in beheer.
• Riooloverstorten
De riooloverstort is een noodzakelijk kwaad. De waterbeheerder dringt aan op maatregelen om de effecten te
minimaliseren, maar de gemeente moet kostbare maatregelen afwegen tegen andere zaken.
• Dun water
De RWZI is bedoeld voor afvalwater, niet voor grondwater en oppervlaktewater dat onbewust door intreding in de
riolering wordt afgevoerd.
• Afkoppelen
Afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering leidt tot minder aanvoer naar de RWZI en dus tot enige besparing.
Daarnaast zullen de riooloverstorten dan minder vaak werken. Het waterschap heeft dus belang bij afkoppelen, maar
de kosten liggen bij de gemeente. Die zal moeten afwegen of en op welke wijze afkoppelen doelmatig is.
• Lozing op de riolering
De gemeente is bevoegd gezag voor lozing op de riolering, terwijl dit mede effect heeft op de werking van de RWZI.
Het waterschap heeft hierin een adviesfunctie. Afstemming van beleid en handhaving is nodig.
Waterlopen
Waterschap Regge en Dinkel voert het beheer over de waterlopen in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Sloten in
het buitengebied vallen vaak onder gemeentelijk beheer. Onderwerpen van afstemming zijn ondermeer het peilbeheer,
het oeverbeheer, de toekomstige herinrichting en de afvoer van maaisel.
Waterkeringen
Voor de veiligheid zijn waterkeringen van groot belang. In Twente speelt dit minder sterk dan in veel andere delen van ons
land. Soms is er sprake van medegebruik, denk aan dijkwoningen, wegen, ﬁetspaden, kabels en leidingen en begrazing.
Waterloket en watervergunning
De gedachte van het waterloket is dat burgers en bedrijven niet heen en weer worden gestuurd tussen verschillende
instanties, maar goed antwoord krijgen op al hun vragen over water en bij dit loket terecht kunnen voor een vergunning.
Onkruid en plaagdieren bestrijding
Residuen van bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en
drinkwater. Terughoudend gebruik is gewenst.
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Optimalisatie afvalwatersysteem (OAS)
Riolering en de RWZI (rioolwaterzuiveringinrichting) vormen een samenhangend systeem. Met de riolering wordt het
afvalwater ingezameld en in de RWZI wordt het gezuiverd. In de praktijk zijn het vaak gescheiden werelden. De riolering
is een uitgestrekt systeem waarbij de dagelijkse aandacht van de beheerder vooral gericht is op het voorkomen van
verstoppingen en andere klachten. Op lange termijn gaat het om het in stand houden van het systeem en voldoen aan
nieuwe opgaven ten behoeve van bijvoorbeeld milieu en extreme buien. Het is een gemeentelijke taak die afstemming
vraagt met wegbeheer en de inrichting van de openbare ruimte. De RWZI is een afgesloten inrichting (binnen een hek)
waarbij het afvalwater zo goed en efﬁciënt mogelijk wordt gezuiverd. Afgelopen decennia zijn de eisen aan het efﬂuent
en het slib verscherpt. Momenteel is energiebesparing een issue. Het dagelijks beheer is gericht op het optimaal laten
verlopen van het zuiveringsproces. De RWZI is meestal in beheer bij een waterschap. Bij OAS gaat het erom de activiteiten
van beide beheerders op elkaar af te stemmen.
De stand van zaken met OAS in en rondom de gemeenten Tubbergen en Dinkelland:
OAS Almelo. Deze studie is uitgevoerd in 2008. Het heeft geleid tot het inzicht dat 2 bergbezinkbassins groter moesten
worden dan volgens de basisinspanning. Hiermee is direct het waterkwaliteitsspoor ingevuld en worden investeringen
aan gemaal en persleiding uitgespaard. Het gaat om BBB Schouwmakersveld van 540 m3 uitgevoerd in 2009 en BBB
Albergen kern van 900 m3 uitgevoerd in 2010. Besparing: 1 350.000,OAS Tubbergen. Deze studie is uitgevoerd in 2010 en bekrachtigd door het ondertekenen van een afvalwaterakkoord.
Kernpunt is dat de RWZI Tubbergen niet wordt vergroot qua capaciteit en dat in plaats daarvan ter plekke een
bufferbassin van 1600 m3 wordt aangelegd en verder aanleg van BBB Geesteren van 450 m3, BBB Vasse van 810 m3
en BBB Reutummerweg van 800m3. Dit totaalplaatje levert lagere kosten op dan de maatregelen zonder deze OAS.
Besparing: 1 2,2 miljoen
OAS Ootmarsum. Deze studie is uitgevoerd in 2005. Op basis van deze studie is de RWZI Ootmarsum niet vergroot maar
wel omgebouwd tot een gedeeltelijk hybride installatie. De BBB’s in Ootmarsum zijn vergroot waarbij het waterschap
heeft bijgedragen in de kosten. Dit viel goedkoper uit dan de RWZI vergroten. Besparing:1 350.000,Kenmerkend aan bovengenoemde OAS-en is dat gemeente en waterschap gezamelijk hebben gezocht naar een optimaal
functionerend systeem, waarbij de kosten lager uitvallen dan het geval was geweest bij een autonome taakopvatting. In
totaal is daarmee ca. 1 3 miljoen bespaard.

BEHERENDE ORGANISATIE
Rioleringsbeheer is een veelomvattend takenpakket en
vraagt inzet van menskracht. In bijgaand overzicht staan
de belangrijkste taken vermeld. Het overzicht volgt de
indeling van de Leidraad Riolering module D2000. Dit geeft
een onafhankelijke globale check op de omvang van de
beherende organisatie binnen de gemeente.
Tijdens het schrijven van dit GRP zitten de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland midden in het proces om een
gezamenlijke ambtelijke organisatie op te tuigen. Deze
opgave is natuurlijk veelomvattender dan alleen de riolering.
Bij het rioleringsbeheer valt op dat Tubbergen meer kiest
voor regie en Dinkelland meer voor eigen beheer. De kunst
is om voor het nieuwe geheel een goede modus te vinden.

GRP 32

Personele aspecten van rioleringsbeheer en gemeentelijke watertaken
Rioleringsbeheer, inclusief de gemeentelijke watertaken, brengt een omvangrijk takenpakket met zich mee, dat de nodige
personele inzet vereist. Met behulp van de Module D2000 uit de Leidraad Riolering is een inschatting te maken van
de benodigde personele inzet. Het is gebaseerd op inwoneraantal, areaalgrootte en geplande investeringen. Het gaat
uit van landelijke gemiddelden en houdt geen rekening met lokale bijzonderheden. Het is een hulpmiddel om de lokale
personeelsformatie te bespreken.
De taken zijn te verdelen in 3 hoofdgroepen:
1. Algemene taken bij het beheer van de riolering:
a. GRP opstellen, jaarprogramma’s, overleg beheerders, afstemming andere vakgebieden, terugkoppeling, regelen
middelen.
b. Uitvoeren van inspecties, controles, metingen en berekeningen.
c. Ingaan op klachten, verwerken van revisie en vergunningverlening.
De personele inzet voor deze algemene taken is gerelateerd aan het inwoneraantal.
2. Onderhoud van de bestaande voorzieningen:
a. Onderhoud van riolen, aansluitleidingen en kolken.
b. Onderhoud van gemalen en de drukriolering buitengebied.
c. Onderhoud van drainage en inﬁltratievoorzieningen.
De personele inzet voor deze onderhoudstaken is gerelateerd aan de areaalgrootte.
3. Maatregelen voorbereiden:
a. Aanleg van nieuwe voorzieningen.
b. Reparaties aan bestaande voorzieningen.
c. Renovatie of vervanging van bestaande voorzieningen.
d. Verbeteringsmaatregelen.
De personele inzet voor deze maatregelen is gerelateerd aan de investeringslijst.
Een gemeente kan kiezen om (alle) taken door eigen mensen te doen of om taken uit te besteden:
1. Bij de “algemene taken” kan de gemeente zelf het GRP schrijven en hydraulische berekeningen uitvoeren of deze taken
uitbesteden aan een adviesbureau.
2. Bij “onderhoud” kan ze zelf kolken reinigen en een eigen gemalenploeg hebben of dit uitbesteden aan gespecialiseerde
bedrijven.
3. Bij “maatregelen voorbereiden” kan de gemeente zelf het ontwerp en bestek maken of dit uitbesteden aan een
ontwerpbureau.
In onderstaande tabel worden twee uitersten gegeven. Bij “zelf doen” doet de gemeente alle taken met eigen mensen. Bij
“regie” wordt zoveel mogelijk uitbesteed, maar de gemeente blijft verantwoordelijk en moet coördinerende en aansturende
taken zelf blijven doen. De volgende kolommen tonen de situatie in de gemeente aangevuld met eventuele opmerkingen.

Hoofdgroep taken
1 - Algemene taken
2 - Onderhoud
3 - Maatregelen
Totaal fte’s

“zelf doen”

“regie”

Keuze voor Tubbergen en Dinkelland

3,1 fte

1,4

Vormgeven in nieuwe organisatie

11,3 fte

1,1

Vormgeven in nieuwe organisatie

2,0 fte

0,8 fte

Vormgeven in nieuwe organisatie

16,4 fte

3,3

Zie voor meer informatie de bijbehorende spreadsheet van de module D2000 van de Leidraad Riolering.
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Zorgen dat alle deeltaken van het rioleringsbeheer,
zoals verwoord in dit GRP, goed worden vervuld
vanuit de nieuwe gemeentelijke organisatie.

Algemene directie

P

P

P

P

P

Team

Team

OpRU

Team

IH

Team

Wabo

Directeur Bedrijfsvoering

Team

Directeur Dienstverlening

Informatie
& techniek

Bestuur &
Managementondersteuning

Klant Contact Centrum

Kwaliteit, Audit
& Control

Administratie
& Beheer

Vakgroepen

Dienstverlening
Direct contact met klanten
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Programma’s
Gestuurd door politieke agenda
Flexibele inzet mensen

Bedrijfsvoering
Advies en ondersteuning
Geclusterd
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Beleid voor afvalwater,
grondwater en hemelwater
Sinds enkele jaren heeft rioleringsbeheer een duidelijke wettelijke basis. De Wet
gemeentelijke watertaken geeft gemeenten drie zogenaamde zorgplichten die in dit
hoofdstuk worden toegelicht.

GRP 36

WET RIOLERINGSBEHEER
De Wet gemeentelijke watertaken geeft gemeenten 3 zoge-

Deze zorgplichten worden uitgewerkt voor de gemeenten

naamde zorgplichten:

Tubbergen en Dinkelland.

Zorgplicht voor de inzameling en het transport van
afvalwater.
Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van

AFVALWATER

hemelwater.

De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht voor

Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige

de inzameling van afvalwater staat verwoord in de Wet

gevolgen van hoge of lage grondwaterstanden te

milieubeheer.

voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.

WAAR IS DE WET GEMEENTELIJKE WATERTAKEN GEBLEVEN?
De Wet (verankering en bekostiging) gemeentelijke watertaken trad op 1 januari 2008 in werking . Deze wet
benoemde de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwaterstand. Verder werd de
rioolhefﬁng mogelijk gemaakt als belasting in plaats van retributie. Tot slot werd in de toelichting veel gezegd over de
verhouding tussen gemeente en waterschap. Voor het GRP een essentiële wet! Het was echter een wijzigingswet, dus
geen blijvende zelfstandige wet. Het betrof een aantal samenhangende wijzigingen in de Wet milieubeheer, de Wet
op de waterhuishouding en de Gemeentewet. Enige tijd later is de Wet op de waterhuishouding, met andere wetten,
opgegaan in de nieuwe Waterwet. De voor het GRP belangrijke wetteksten staan nu dus in de Wet milieubeheer, de
Waterwet en de Gemeentewet. De Wet gemeentelijke watertaken is dus minder zichtbaar, maar onverminderd van
belang.
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ARTIKEL 10.33 WET MILIEUBEHEER:
1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een
openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke
systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door
een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.
3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde staten in het belang van de bescherming van
het milieu onthefﬁng verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, voor:
• een gedeelte van het grondgebied van een gemeente, dat gelegen is buiten de bebouwde kom, en
• een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 2000
inwonerequivalenten wordt geloosd.
4. De onthefﬁng bedoeld in het derde lid kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de onthefﬁng is
verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeerde staten worden ingetrokken. Bij de intrekking wordt
aangegeven binnen welke termijn in inzameling en transport van stedelijk afvalwater moet worden voorzien.

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland voeren

maatschappij nadrukkelijk hebben ingegrepen middels

als beleid om het huishoudelijk afvalwater en het

waterlopen, polders, drainage, drinkwaterwinningen en

(eventueel

bedrijfsafvalwater

dergelijke. Hiermee samenhangend is voor bepaalde

in te zamelen door de riolering of te kiezen voor

aspecten van het grondwater een zorgplicht toegekend aan

individuele zuiveringen in delen van het buiten-

enkele overheden, waaronder de gemeenten.

voorgezuiverde)

gebied waar drukriolering te duur wordt geacht.
Wat betreft drukriolering in het buitengebied voert
de gemeente Tubbergen een gematigd beleid terwijl

Kort gezegd: de taak van de gemeente voor

de gemeente Dinkelland het beleid heeft om alles

de grondwaterstand in stedelijk gebied is om

aan te sluiten. In de huidige situatie wordt in de

maatregelen in de openbare ruimte te overwegen

gemeente Tubbergen circa 85% ingezameld, in de

als er grondwateroverlast is.

gemeente Dinkelland ruim 99%.
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake
grondwater staat verwoord in de Waterwet. Zie bijgaand

GRONDWATER

kader voor enkele punten uit deze wettekst. In het daarop

Gemeenten hebben een beperkte zorgplicht voor de

volgende kader staat het grondwaterbeleid van de de

grondwaterstand in stedelijk gebied. Er is geen volledige

gemeenten Tubbergen en Dinkelland concreet uitgewerkt.

verantwoordelijkheid voor het grondwater. Delen van het
grondwaterbeheer liggen namelijk bij andere overheden
zoals waterschap en provincie. Daarnaast is er een
belangrijke rol voor de eigenaar van de grond. Verder geldt dat
grondwater zich slechts ten dele laat beheersen. Vergelijk het
met het weer, daarvoor is geen overheid verantwoordelijk,
want het is een natuurlijk proces. Grondwater is eveneens
een natuurlijk proces. Maar wel eentje waarbij we als

GRP 38

ARTIKEL 3.6 WATERWET:
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke
gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater,
waaronder in ieder geval worden gerekend de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na
zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar
een zuiveringtechnisch werk.

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de gemeente af te bakenen:
a. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om een zorgplicht gaat en niet om een
resultaatsverplichting.
b. In het openbaar gemeentelijk gebied. Deze formulering is essentieel. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar
van een woning om deze bouwkundig in goede staat te laten verkeren wat betreft vochtdichtheid van verblijfsruimten.
De gemeente kan maatregelen treffen in het openbare gebied. In de eerste plaats om schade aan de wegconstructie
door verzakking en opvriezen te voorkomen. Daarnaast werkt ontwatering van de openbare ruimte in positieve zin
door naar de omgeving.
c. Structureel nadelige gevolgen. Het gaat niet om het bestrijden van incidenten, maar alleen om structureel nadelige
gevolgen. Kortstondige overlast in natte perioden is geen reden tot ingrijpen.
d. Voor de aan de grond gegeven bestemming. Dit betekent bijvoorbeeld dat een groenzone of een garagebox natter
mag zijn dan een woning.
e. Zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Deze woorden geven aan dat er grenzen zijn aan het effect van maatregelen.
Gemeenten hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
f. Voor zover het doelmatig is. Dit is enerzijds een belangrijke afbakening van de zorgplicht en anderzijds een grote
verantwoordelijkheid. Het is aan de gemeente om kosten en baten van maatregelen af te wegen en gemotiveerde
keuzes te maken. Deze woorden weerspiegelen de kern van de gemeentelijke autonomie in dit dossier.
g. Voor zover het niet tot de zorg van waterschap of provincie behoort. Met name het peilbeheer door het waterschap
heeft invloed op de grondwaterstanden. In het buitengebied is het waterschap het meest bepalend voor de
grondwaterstanden, eventueel aangevuld met particuliere sloten en drainage. In stedelijk gebied speelt het
oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap ook een belangrijke rol voor de grondwaterstanden. In de
praktijk is vaak sprake van een historisch gegroeide situatie. Maatregelen van waterschap en gemeente kunnen elkaar
versterken of tegenwerken. De wetgever stelt in de toelichting dat het de bedoeling is dat gemeente en waterschap
samen optrekken, onderling goede afspraken maken en eventueel kosten delen.
h. Verwerking van het ingezamelde grondwater. Het is aan de gemeente te beoordelen of een apart stelsel voor afvoer
van het grondwater wordt aangelegd of dat de hoeveelheden zodanig gering zijn dat afvoer via de riolering doelmatig is.
i. De wet ziet niet toe op oude gevallen maar is gericht op nieuwe situaties.
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De gemeenteTubbergen en de gemeente Dinkelland pakken hun grondwaterzorgplicht in stedelijk gebied voortvarend
op, voor zover dat redelijkerwijs van de gemeente mag worden verwacht, maar gaan eerst in gesprek met bewoners
en bedrijven over hun eigen verantwoordelijkheid en helpt hen met advies.

UITWERKING VAN BOVENGENOEMD UITGANGSPUNT LEIDT TOT DE VOLGENDE BELEIDSLIJNEN:
1. Kelders en souterrains horen waterdicht te zijn, zodat ze geen last krijgen van hogere grondwaterstanden. Dit is
een verantwoordelijkheid van de eigenaar.
2. Kruipruimten horen ondiep te zijn. Een redelijke maat is 100 cm onder bovenkant vloer begane grond. Diepe
kruipruimten waarin grondwater voorkomt, kunnen beter worden opgevuld. Dit is een verantwoordelijkheid van
de eigenaar.
3. Woningen horen voorzieningen te hebben waardoor vocht vanuit de fundering niet optrekt in de muren. Dit is een
verantwoordelijkheid van de eigenaar.
4. Vochtoverlast in de woning wordt soms veroorzaakt door onbewust bewonersgedrag, zoals te weinig ventileren,
geen afzuigkap gebruiken of de was drogen in huis. Dit is een verantwoordelijkheid van de bewoner.
5 Bij bovengenoemde punten kan de gemeente voorlichtingsmateriaal verstrekken of op maat adviseren of
doorverwijzen naar een deskundig bureau. De gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland kennen weinig
overlast en kiezen voor persoonlijke advisering.
6. Om de wegconstructie te beschermen kan de gemeente drainage toepassen.
7. Bij het opstellen van plannen voor rioolvervanging is de gemeente alert op mogelijke verhoging van de
grondwaterstand door het wegvallen van de drainerende werking van de oude lekke riolen en huisaansluitingen
en legt zo nodig drainage aan.
8. Structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming is bijvoorbeeld
aan de orde als bij meerdere bij elkaar gelegen woningen gedurende meerdere weken per jaar natte kruipruimten
voorkomen met doorwerking tot vochtoverlast in de woning, waarbij bovendien gebleken is dat bouwkundige
ingrepen onmogelijk of onredelijk kostbaar zijn. In dergelijke gevallen ligt in de rede dat de gemeente maatregelen
in de openbare ruimte treft of mede mogelijk maakt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van drainage.
9. Een bijzondere categorie wordt gevormd door problemen die ontstaan na vernattende maatregelen in het
watersysteem of na stopzetting van een grondwateronttrekking. Dergelijke gevallen dienen in goed overleg
tussen waterschap, vergunninghouder van de grondwateronttrekking en gemeente te worden opgelost. Uitkomst
van dit overleg kan bijvoorbeeld een lokale extra ontwatering of grondwateronttrekking zijn.
10. Tijdens bouwwerkzaamheden wordt soms grondwater onttrokken. Het waterschap is bevoegd gezag voor de
hiertoe benodigde watervergunning. Speciale aandacht verdienen kapitale bomen die kwetsbaar zijn voor grote
veranderingen van grondwaterstand.
11. Gemeente en waterschap voeren overleg over de gevolgen van eventuele lozing van grondwater op oppervlaktewater of op de RWZI.

HEMELWATER
Gemeenten hebben een zorgplicht voor hemelwater in

Nieuw is dat gemeenten bewuste keuzes kunnen maken hoe

stedelijk gebied. Deze taak is recent vastgelegd in een

om te gaan met het hemelwater. Zij kunnen het gemengde

wet. Daarvoor deden gemeenten al jaren hun werk op dit

stelsel handhaven, of een ander stelseltype aanleggen of

gebied. Immers, in stedelijk gebied ligt overal riolering

perceeleigenaren dwingen tot afkoppelen op eigen terrein.

waarmee niet alleen het afvalwater naar de zuivering wordt

Opmerkelijk is dat de wet uitgaat van het principe dat de

afgevoerd maar waarmee ook overtollig hemelwater wordt

perceeleigenaar eerst aan zet is om op eigen terrein het

ingezameld en afgevoerd.

hemelwater te inﬁltreren of te lozen op oppervlaktewater.
Dit is fundamenteel anders dan vroeger.

GRP 40

Kort gezegd: de taak van de gemeente is hemelwater

wel nuttig. De gemeente Dinkelland heeft deze verordening

in te zamelen en te verwerken voor zover de

al en heeft ervaring opgedaan. Voor de gemeente Tubbergen

perceeleigenaar niet zelf kan zorgen voor inﬁltratie

dient deze verordening te worden opgesteld.

in de bodem of lozing op een sloot.
Extreme buien vormen een nieuwe opgave voor het stedelijk
waterbeheer. In deze GRP periode zal een onderzoek
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht

worden uitgevoerd naar de situatie in de kernen van de

inzake hemelwater staat verwoord in de Waterwet. Het

gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Met name in kernen

hemelwaterbeleid richt zich in eerste plaats op nieuwbouw

met hoogteverschillen moet worden onderzocht hoe

en/of rioolvervanging. Op dergelijke momenten is het goed

het water in extreme situaties kan worden geleid naar

mogelijk te kiezen voor een nieuw systeem dat voldoet aan

lagere plekken waar zo min mogelijk overlast optreedt.

de eisen van deze tijd. In het kader hierna staat een concrete

Daarnaast is een goede afstemming tussen de riolering

uitwerking van het beleid. Hemelwaterbeleid kan worden

en het oppervlaktewater van groot belang. In de praktijk

ondersteund door particulier initiatief zoals verwoord in

is bij wateroverlast niet altijd duidelijk of het probleem

bijgaand kader. Het hemelwaterbeleid kan een afdwingbaar

in de riolering zit of bij het oppervlaktewater. De stedelijke

karakter krijgen door een speciale verordening. De

wateropgave tracht hierin te voorzien. Voor meer informatie

verordening is bedoeld als stok achter de deur. Niet prettig,

en toelichting op bovenstaande, zie de hierna volgende kaders.
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Verordening grond- en hemelwater als stok achter de deur
Eén van de bedoelingen van het nieuwe beleid is dat zo min mogelijk grondwater en hemelwater wordt afgevoerd naar
de zuivering. Die is namelijk bedoeld voor het zuiveren van afvalwater. Extra toevoer van relatief schoon water leidt tot
hogere kosten en een lager zuiveringsrendement.
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken is het mogelijk een verordening af te kondigen, die in
aangewezen gebieden een verbod op het lozen van grondwater en hemelwater op de afvalwaterriolering behelst. De
VNG heeft hiertoe een modelverordening opgesteld. De verordening is bedoeld als sluitstuk van het afkoppelbeleid. Het
vormt een instrument waarmee kracht wordt verleend aan het beleid uit het GRP.
De verordening gaat concreet werken in speciaal aangewezen gebieden, bijvoorbeeld:
In de situatie dat het bestaande gemengde rioolstelsel wordt of is vervangen door een systeem met gescheiden
afvoer of een systeem voor alleen het afvalwater. In zo’n geval wordt van de perceeleigenaren verwacht dat zij hun
lozingssituatie aanpassen aan de nieuwe situatie in de straat. Meestal zullen eigenaren hiertoe genegen zijn, met
name als de gemeente voorziet in communicatie en hen tegemoet komt tijdens het werk. Soms zijn er echter mensen
die weigeren mee te werken.
In buurten met een gemengd rioolstelsel, waarbij de woningen ruime tuinen hebben en op goed doorlatende grond
staan. Hier kan van de particulier worden verlangd dat hij binnen enkele jaren zijn hemelwater inﬁltreert in de bodem
op het eigen perceel.
In het buitengebied. Hier is drukriolering aangelegd waarop alleen afvalwater mag worden geloosd omdat anders
overbelasting van het systeem optreedt.

GRP 42

Stedelijke wateropgave
Waterbeheer in stedelijk gebied heeft betrekking op riolering, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater. Deze staan
niet op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar. Dat maakt stedelijk waterbeheer tot een eigen vakgebied. In de praktijk valt het
deels onder bevoegdheid van de gemeente en deels onder het waterschap. Dit vergt afstemming tussen het beleid van
beide instanties. De recente klimaatontwikkeling leidt waarschijnlijk tot meer extreme buien en geeft daarmee urgentie
aan de stedelijke wateropgave. Het begrip is echter nieuw en nog niet uitgekristalliseerd. Dit speelt in heel Nederland.
In de gemeente Tubbergen speelt wateroverlast op de volgende locaties:
Vasse - Omgeving Hooidijk - Overlast door afstromend water vanuit buitengebied.
Harbrinkhoek - Haarbrinksweg - Wateroverlast.
Albergen - Zandhuisweg - Wateroverlast.
Tubbergen - Omgeving gemeentehuis en Hardenbergerweg.
Tubbergen - Bachstraat en omgeving.
In de gemeente Dinkelland speelt wateroverlast op de volgende locaties:
Ootmarsum - Omgeving Almelosestraat, Bleekstraat, Oldenzaalsestraat, Winhofﬂaan, De Mors.
Deurningen - Pastoor Gloerichstraat - Hoofdstraat/Vliegveldstraat.
Weerselo - Rondom de Weerselerbeek.
Saasveld - Rondom de Saasvelderbeek.
Rossum - Grotestraat - Reimerweg.
Denekamp - Diepengoor.
In de planperiode van dit GRP wordt getracht oplossingen te formuleren voor deze punten. overbelasting van het systeem
optreedt.
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Bespreking van het wettelijk kader van de gemeentelijke
hemelwaterzorgplicht.

ARTIKEL 3.5 WATERWET:
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling
van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of
zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het
oppervlaktewater te brengen.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige
verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de
volgende maatregelen worden verstaan: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering,
terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een
zuiveringtechnisch werk.

GRP 44

Enkele punten uit de wettekst zijn van belang om de taak van de gemeente af te bakenen:
a. Dragen zorg voor. Deze woorden maken duidelijk dat het hier om een zorgplicht gaat en niet om een
resultaatsverplichting.
b. Doelmatige inzameling. Deze woorden zijn belangrijk. De kosten die samenhangen met de inzameling en verwerking
van hemelwater zijn afgelopen jaren ﬂink gestegen door investeringen die zijn afgesproken met het waterschap voor
verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze kosten worden via de rioolbelasting verhaald op de burger.
Het is aan de gemeente om af te wegen welke maatregelen doelmatig worden geacht en welke als te duur worden
aangemerkt. Van recente datum is de aandacht voor extreem zware buien die door de klimaatontwikkeling vaker lijken
voor te komen dan voorheen. Het gaat om de vraag op welke plekken de enorme hoeveelheden water kortstondig
geborgen kunnen worden. Verder speelt de vraag welke mate van overlast en schade acceptabel wordt geacht. Ook
hier is het aan de gemeente om afwegingen van doelmatigheid te maken.
c. Redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Deze woorden staan in het midden van een wat langere omschrijving. Zij
geven aan dat de wet er in beginsel van uitgaat dat het hemelwater op het perceel waar het valt in de bodem wordt
geïnﬁltreerd of op de sloot wordt geloosd. Dit sluit aan bij de natuurlijke gang van zaken: regen zakt weg in de bodem
of loopt weg richting een sloot. In veel gevallen kan deze weg ook worden bewandeld in stedelijk gebied. Dikwijls is de
bodem geschikt voor inﬁltratie en dikwijls zijn sloten, greppels, vijvers en grachten aanwezig. De wet gaat er vanuit
dat eerst naar deze mogelijkheden wordt gekeken. Alleen als het naar het oordeel van de gemeente teveel vergt van
de particuliere eigenaar of woningcorporatie om dit te doen, dan is de gemeente aan zet om het hemelwater in te
zamelen. Dit is een trendbreuk met de gangbare civiele praktijk waarbij meestal vanzelfsprekend al het hemelwater
wordt ingezameld via de riolering. Met deze nieuwe wetgeving is het aan de gemeente om aan te geven in welke
delen van de stad van de perceelseigenaren kan worden gevraagd het hemelwater te verwerken op het eigen perceel
en in welke delen van de stad de gemeente voorzieningen aanbiedt voor de inzameling van het hemelwater. Als de
gemeente in bestaande gebieden wil overgaan van inzameling van hemelwater met de riolering naar een situatie
waarbij particulieren zelf inﬁltreren of lozen op de sloot, zal een overgangstermijn nodig zijn om de particulieren in de
gelegenheid te stellen eigen voorzieningen te treffen. Een en ander kan worden aangegeven in een verordening.
d. Doelmatige verwerking. De zorgplicht van de gemeente gaat niet alleen over het inzamelen van het hemelwater, maar
ook over de verwerking hiervan. Het is aan de gemeenten om hierin doelmatige keuzes te maken. In de toelichting bij
de wet wordt dit benadrukt. Dit is een trendbreuk met afgelopen jaren waarin waterschappen veelal dominant waren
geworden ten aanzien van deze afweging. Elders in de wet wordt wel benadrukt dat gemeenten en waterschappen
goed moeten samenwerken. Het waterschap is dus niet buitenspel gezet bij het maken van de keuzes, maar op een
ozeer normen aan de gemeente oplegt, maar in overleg haar belangen
gelijkwaardige positie gezet, waarin het niet zozeer
inbrengt.

Het gaat hier om
een zorgpl icht, niet om
een resultaatverplicht ing.
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HEMELWATERBELEID CONCREET UITGEWERKT VOOR NIEUWBOUWSITUATIE.
Bij het maatwerk voor hemelwater gaat het om de volgende zaken:
1. Hemelwater is in principe schoon en is zo min mogelijk verontreinigd.
Ongecoate uitlogende materialen bij voorkeur niet toepassen.
2. Bovengrondse afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven riolering.
Zichtbaarheid biedt de beste garantie tegen foutieve aansluiting van afvalwater op het hemelwatersysteem en
draagt bij aan bewustwording.
3. Transport van hemelwater moet worden geminimaliseerd.
Benodigde voorzieningen blijven dan klein en het risico op verontreiniging beperkt. Het beste is om hemelwater te
inﬁltreren vlakbij de plek waar het valt, dus bij voorkeur op de huiskavel. Overloop van de voorziening naar de tuin.
4. Inﬁltratie kan het beste plaatsvinden via een graspassage.
De doorworteling en het bodemleven houden de inﬁltratiecapaciteit op peil en zorgen voor afbraak en binding van
diverse verontreinigingen.
5. Rechtstreekse lozing op oppervlaktewater is vaak een goede oplossing voor percelen die grenzen aan het water. Dit
moet eerst worden overlegd met het waterschap.
6. Samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelsgoten zodanig ontwerpen dat het hemelwater
zoveel mogelijk bovengronds naar de gewenste plek wordt afgevoerd.
7. Wadi’s verdienen de voorkeur als een centrale inﬁltratievoorziening nodig is.
Een wadi is een doordachte groene voorziening en zorgt voor retentie, zuivering, inﬁltratie en gedoseerde afvoer.
Een goed ontworpen wadi biedt bovendien ruimtelijke kwaliteit, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik.
8. De keuze voor bovengrondse hemelwaterafvoer richting een wadi of andere centrale inﬁltratievoorziening
impliceert dat hiermee rekening moet worden gehouden in het stedenbouwkundige plan en de civiele
planuitwerking. Het gaat met name om de detaillering vanaf regenpijp via perceelsgoot en straatgoot richting
inﬁltratievoorziening, met de notie dat water van hoog naar laag stroomt.
9. Dimensionering van inﬁltratievoorzieningen op basis van onderstaande richtlijnen voor de berging en de overloop,
waarbij de berging wordt betrokken op daken plus verharding:
a. Individuele woning:
10 mm inﬁltratievoorziening met overloop naar tuin of straat;
b. Inbreidingslokatie:
20 mm inﬁltratie en/of wadi met overloop naar oppervlaktewater, groenstrook of straat;
c. Uitleggebied:
40 mm bestaande uit inﬁltratie en/of wadi en/of retentievijver met noodoverloop naar oppervlaktewater.
Bij extreme situaties mag geen waterschade ontstaan. Daarvoor moet de inundatienorm T = 100 worden
aangehouden. Hierbij is overleg met het waterschap vereist.
d. Bodemverbetering toepassen voor zover nodig, zodanig dat de voorziening na één tot enkele etmalen weer
geheel beschikbaar is. Gedetailleerde eisen voor dit aspect zijn niet relevant omdat de bodem sterk gevarieerd
is van opbouw en slechts ruw kenbaar middels metingen.
10. Dimensionering van retentievoorzieningen en overig oppervlaktewater in overleg met het waterschap.
a. Uitgangspunt is voor elke kern een totale berging van de voorzieningen tezamen van 40 mm en een gedoseerde
afvoer van 2,4 l/s/ha.
b. De retentie kan worden aangelegd als separate vijver, maar kan ook worden geïntegreerd in het watersysteem
in en rond het stedelijk gebied. Hier treedt een raakvlak op met het beleid van het waterschap. Daarbij
kan in overleg worden gezocht naar maatwerk, gericht op doelmatige oplossingen met zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten.

GRP 46

11. Inﬁltratie kan in sommige omstandigheden leiden tot grondwateroverlast. Op dit punt raakt het beleid voor
hemelwater het beleid voor grondwater.
a. In het zandplateau van Oost Nederland wordt grondwateroverlast vooral veroorzaakt door ligging in een lokale
laagte met toestroom van grondwater vanuit hoger gelegen regio’s. Grondwateroverlast wordt in dergelijke
gebieden nauwelijks beïnvloed door inﬁltratie van hemelwater in stedelijk gebied.
b. In geval de bodem ondiepe storende lagen kent, ligt de zaak complexer door schijngrondwaterspiegels die
overlast kunnen geven bij toepassing van inﬁltratie.
c. In buurten met grondwateroverlast verdient bij nieuwbouw de aanleg van drainage aanbeveling. Dit laat zich
dikwijls goed combineren met de toepassing van wadi’s.

Particulier initiatief tot afkoppelen hemelwater.
Een belangrijke vraag is welke rol de gemeente wil vervullen richting de particulier die afkoppelen overweegt.
Particulier afkoppelen biedt een kans om beter om te gaan met hemelwater. Er zijn in de kernen van de gemeente
Tubbergen en Dinkelland meerdere buurten waar nog geen gescheiden stelsel door de gemeente is gerealiseerd en waar
dit niet op korte termijn is te verwachten. Op deze plekken is er kans tot particulier afkoppelen van hemelwater, voor zover
het woningen betreft met een behoorlijke tuin en een bodem met ﬂinke inﬁltratiecapaciteit. Het gemengde rioolstelsel
wordt minder zwaar belast als particulieren het initiatief nemen hun regenpijp door te zagen en het hemelwater
te inﬁltreren op eigen perceel. Of lozen op een nabijgelegen sloot. Dit alles op een zelf gekozen moment terwijl het
rioolstelsel hetzelfde blijft. Als veel bewoners dit doen, dan zullen de overstorten nog minder vaak in werking treden en
zal minder risico op wateroverlast ontstaan. Het is daarom een positieve actie, mits de huidige situatie nog een gemengd
stelsel betreft en mits de afkoppeling goed wordt uitgevoerd zonder overlast bij derden te veroorzaken. In buurten waar al
een gescheiden stelsel in de openbare ruimte is aangelegd, heeft particulier afkoppelen nauwelijks toegevoegde waarde.
Bovenstaande gaat over vrijwillig afkoppelen. De zaak ligt anders als de gemeente een speciale voorziening voor
hemelwater heeft aangelegd. In dat geval wordt van de perceeleigenaar verwacht dat hij zijn aansluiting aanpast aan de
nieuwe situatie. In geval de gemeente een voorziening heeft aangelegd die alleen bedoeld is voor afvalwater, dan wordt
van de perceeleigenaar verwacht dat deze geen ander water loost. Beide gevallen worden zoveel mogelijk in der minne
opgelost, maar de gemeenten Tubbergen en Dinkelland kunnen een verordening afkondigen die verkeerde lozing verbiedt
en strafbaar stelt.

De Gemeenten Tubbergen en Dinkelland kiezen voor
een neutrale houding ten opzichte van particulier
afkoppelen. Geen dwang, geen subsidies, geen
ontmoediging.
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4. Afvalwater, grondwater en hemelwater

Extreme buien.
Extreme buien geven steeds vaker wateroverlast. Het geeft een nieuwe opgave.
Rioolstelsels zijn veelal ontworpen voor probleemloze afvoer van hemelwater tot een neerslagintensiteit van 60 l/s/ha
(liter per seconde per hectare) ofwel 20 mm/uur. Dit is voldoende voor alle normale dagen en ook voor de meeste zware
neerslag.
Af en toe, vooral bij zomerse hoosbuien, komen hogere neerslagintensiteiten voor, tot wel 300 l/s/ha. Het is erg kostbaar
om rioolstelsels daarop te dimensioneren. Als zo’n bui (of hevige cel in een bui) slechts enkele minuten duurt is er weinig
aan de hand. Het wordt een probleem als het langer aanhoudt.
De verwachting is dat door de klimaatontwikkeling extreme buien vaker voorkomen. In vakliteratuur wordt gepleit
om te rekenen op een uur lang 300 l/s/ha ofwel 100 mm in een uur. Afgelopen jaren zijn dergelijke extreme buien op
meerdere plekken in ons land waargenomen. Het is geen eis dat de gemeente het systeem zodanig ontwerpt dat zo’n
bui probleemloos verwerkt kan worden, maar wel een opgave voor de inrichting van de openbare ruimte om overlast en
schade te beperken.
Het belangrijkste kenmerk van dergelijke situaties is dat het water niet in de riolering past en dus op straat blijft staan
en dus gaat stromen richting lage plekken. Op de lokaal laagste plekken komt alles bijeen en ontstaat overlast en schade.
De nieuwe opgave wordt om het water her en der te geleiden naar laag gelegen groenstroken. Bij het ontwikkelen van
ruimtelijke plannen dient deze nieuwe opgave mee te spelen. Hemelwaterafvoer wordt steeds minder een ondergrondse
aangelegenheid, maar krijgt invloed op de inrichting van de bovengrondse openbare ruimte.

GRP 48
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Opgaven voor
vervanging en verbetering
Het beheer van het uitgebreide rioolstelsel brengt met zich mee dat versleten onderdelen
moeten worden vervangen of gerelined. Daarnaast zijn enkele verbeteringen nodig. Hierbij
speelt het begrip doelmatigheid een hoofdrol.

GRP 50

RIOOLVERVANGING OF RELINING

VERVANGING VAN GEMALEN

Riolering heeft een eindige levensduur. Na verloop van

Rioolgemalen vervullen een essentiële rol binnen de

tijd kunnen bijvoorbeeld zettingen optreden of lekkende

riolering. In de berekening van de rioolhefﬁng worden

voegen of aantasting van beton. Een belangrijke indicator

daarom kosten meegenomen voor gemalen.

is de leeftijd, maar soms zijn relatief jonge riolen toch
snel versleten, bijvoorbeeld door slechte aanleg of door

VERBETERINGSMAATREGELEN

aantasting ten gevolge van lozingen vanuit de drukriolering.

De riolering in de gemeente Tubbergen voldoet aan de

De toestand van de riolering wordt daarom periodiek

gestelde eisen. Er zijn geen urgente knelpunten in het

geïnspecteerd met behulp van speciale rijdende camera’s.

functioneren die ook directe verbetering vragen. Er wordt

Er volgt een nauwkeurige beoordeling en rapportage.

vrijwel voldaan aan de eisen van de basisinspanning. Voor

De rioolbeheerder kan aan de hand daarvan kiezen voor

de toekomst zijn er evenwel 3 zaken die aandacht vragen,

onderhoud en reparaties aan de riolering of hij kan

namelijk de extreme buien, de stedelijke wateropgave en

besluiten dat delen van het rioolstelsel toe zijn aan relining

het afkoppelen van hemelwater. Deze zaken zijn verwoord

of vervanging. Bij relining wordt binnenin de oude riolering

bij het hemelwaterbeleid.

een nieuwe kunststof voorziening aangebracht, terwijl
bij vervanging de straat wordt opgebroken en nieuwe

De riolering in de gemeente Dinkelland moet op enkele

buizen worden gelegd. Rioolvervanging is daardoor een

punten worden verbeterd wat betreft het hydraulisch

zeer ingrijpende maatregel. Dikwijls wordt tegelijk de

functioneren, maar

wegconstructie verbeterd, het wegdek vernieuwd en de

aanpassingen met een investeringsbedrag van u 800.000

openbare ruimte opnieuw ingericht. Rioolvervanging vraagt

voor alle maatregelen tezamen. De maatregelen zijn

daarom een goede voorbereiding en integrale afstemming

geformuleerd in recent opgestelde basisrioleringsplannen.

met andere vakgebieden. Relinen is minder ingrijpend en

De basisinspanning in de gemeente Dinkelland is voltooid

is meestal aanzienlijk goedkoper. Een bijzonder nadeel van

in 2011.

dit

gaat

om

relatief

beperkte

relinen is dat de nieuwe buis kleiner is dan de oude terwijl
vanuit hydraulisch oogpunt een grotere veelal de voorkeur

VERWACHTE RIOOLVERVANGING

verdient. Een afweging tussen relining en vervangen wordt

In dit GRP wordt uitgegaan van een verwachte technische

te zijner tijd per project gemaakt op basis van dan uit te

levensduur van de riolen. Op deze manier is het mogelijk

voeren inspecties en op basis van de plannen die er al of

een indruk te geven van de noodzakelijke rioolvervangingen

niet zijn om de weg te reconstrueren en de openbare ruimte

of renovaties. Dit vormt een belangrijke input voor de

opnieuw in te richten.

berekening van de rioolhefﬁng.

Rioolreparatie als maatwerk om de levensduur te verlengen
Een verouderend riool is meestal niet opeens aan vervanging toe. Vaak is het een proces van langzamerhand slechter
worden. Er valt eens een klein gat in de weg boven de plek waar de riolering lekt op een vergane voegverbinding. Het riool
hoeft dan niet direct vervangen te worden, maar kan op die ene plek worden gerepareerd. In bijvoorbeeld winkelstraten
of ontsluitingswegen wil je niet dat het riool met enige regelmaat moet worden gerepareerd. Daar kies je bij twijfel al
snel voor vervanging of relining. In rustige buurtstraten is het echter een acceptabele methode om door het toepassen
van reparaties de levensduur van de riolering ﬂink te verlengen en zodoende de totale kosten voor de gemeenschap te
beperken. In de komende 20 jaar verkeren naar verwachting behoorlijk veel riolen in deze situatie. Het is niet mogelijk deze
reparaties vooraf in detail aan te geven, laat staan te programmeren. Het vraagt een alerte houding van de rioolbeheerder,
inclusief beschikbaarheid van middelen en menskracht om snel tot actie over te gaan om zodoende overlast te beperken.
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5. Opgaven vervanging en verbetering

Afgelopen jaren zijn in de gemeente Tubbergen veel riolen

verkeerd. Een technische levensduurverwachting van 60

vervangen die ruim 50 jaar in de grond hebben gelegen.

jaar lijkt daarmee een redelijke aanname.

Deze riolen waren aangelegd in de tijd van de wederopbouw,
waarin de kwaliteit niet altijd optimaal is geweest.

Een

Verwacht wordt dat de riolen uit de jaren ’70 en later van

rioolvervanging of renovatie is te verkrijgen door de graﬁek

betere kwaliteit zijn. Dit wordt vertaald in een technische

van de leeftijdsopbouw van het rioolstelsel 60 jaar te

levensduurverwachting van 60 jaar in plaats van 50 jaar.

verschuiven. Dit leidt tot bijgaande graﬁek. Deze graﬁek

In de gemeente Dinkelland zijn nog nauwelijks riolen

illustreert dat vanaf ongeveer 2020 een extra opgave is

vervangen. Het lijkt erop dat de riolen uit de wederopbouwtijd

te verwachten voor rioolvervanging of renovatie. In de

in deze gemeente minder slecht zijn dan elders in Nederland.

praktijk wordt overigens niet overgegaan tot vervanging

Uit recente rioolinspecties in de gemeente Dinkelland blijkt

of renovatie op basis van leeftijd alleen, maar op basis van

dat een klein gedeelte van de oudere riolen in slechte staat

rioolinspecties.
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GRP 52

opgave

voor

PROJECTENLIJST
Voor de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland is
een investeringslijst gemaakt met noodzakelijke projecten
voor de komende jaren. Deze lijst is opgenomen in de bijlage.

UITBREIDING OF KRIMP
In de planperiode worden in beide gemeenten geen
omvangrijke uitbreidingsplannen voorzien. De tijd van
het grote bouwen lijkt vooralsnog voorbij. Evenmin wordt
aanmerkelijke krimp voorzien. In enkele regio’s in Nederland
is krimp nadrukkelijk aan de orde, maar in Tubbergen en
Dinkelland lijkt dat niet het geval te zijn. Voor de riolering
is aldus een status quo bereikt. Bouwprojecten zullen
vooral bestaan uit vervangende bouw. Uitgaande van het
geformuleerde hemelwaterbeleid wordt per project gekeken
naar de beste maatwerkoplossing voor nieuwe riolering en
aanverwant voorzieningen.

53

Kostentoerekening,
vermogensbeheer en rioolhefﬁng
Rioleringsbeheer kost geld. In dit hoofdstuk wordt toegelicht om welke kosten het gaat.
Vervolgens wordt toegelicht op welke wijze investeringen worden afgeschreven en welke
spelregels worden gehanteerd bij het vermogensbeheer. Tot slot wordt stilgestaan bij de
wijze waarop de rioolhefﬁng is vormgegeven om de benodigde middelen te vergaren.

GRP 54

KOSTENTOEREKENING AAN DE RIOOLHEFFING

EXPLOITATIEKOSTEN.

Activiteiten die worden uitgevoerd voor het rioleringsbeheer

Het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering is van

mogen worden toegerekend aan het rioleringsbeheer.

essentieel belang om het systeem goed te laten functioneren.

Zij worden bekostigd vanuit de middelen die worden

De kosten voor de exploitatie staan samengevat in

binnengehaald met de rioolhefﬁng.

bijgaande kaders. Deze zijn opgesteld volgens het model

In het “model kostenonderbouwing rioolhefﬁng van

kostenonderbouwing van de VNG en speciﬁek gemaakt voor

de VNG” wordt als toets de checkvraag geformuleerd:

Tubbergen en Dinkelland.

”Worden de activiteiten verricht ter nakoming van de
zorgplichten voor afval- hemel- en grondwater?”. Dit is
de wezenlijke vraag op grond waarvan iets kan worden
toegerekend aan de rioolhefﬁng of niet. Vervolgens wordt
een standaardoverzicht gepresenteerd. De bedoeling is dat
deze spoort met de begroting, zie onderstaand kader.
Sommige activiteiten worden enkel uitgevoerd voor het
rioleringsbeheer en worden daaraan geheel toegerekend,
bijvoorbeeld het inspecteren en reinigen van de riolering.
Daarnaast zijn er gezamenlijke en gemengde activiteiten.
Voor deze activiteiten wordt in de begroting aangegeven
welk gedeelte van de kosten ten laste van de rioolhefﬁng
wordt gebracht, op basis van het beleid zoals verwoord
in het GRP. Denk bij een gezamenlijke activiteit aan een
herinrichting van een woonstraat waarbij een deel van
de kosten wordt opgebracht uit de rioolhefﬁng, maar ook
een deel uit de middelen voor wegbeheer. Denk bij een
gemengde activiteit aan het onderhoud van een wadi. Deze
oogt groen, maar hoeft niet geheel te worden bekostigd
vanuit het groenbeheer omdat de functie van de wadi
voortkomt uit de gemeentelijke watertaken.

Relatie tussen het GRP en de begrotingscyclus
In het GRP wordt de beleidsmatige onderbouwing van de uitgaven geschetst. Daarbij wordt meerdere jaren vooruit
gekeken om te zorgen dat de rioolbelasting ook op lange termijn op het juiste niveau zit om alle noodzakelijke activiteiten
te kunnen uitvoeren, om het rioolstelsel en aanverwante zaken duurzaam in stand te houden. Daarnaast is er een jaarlijkse
cyclus van begroting, feitelijke uitgaven en de verantwoording daarvan in de jaarrekening. Het is de bedoeling van het
GRP dat deze sturend is voor de jaarlijkse gang van zaken en daaraan een beleidsmatige basis geeft. In de praktijk kunnen
natuurlijk ontwikkelingen optreden waardoor een jaar in werkelijkheid afwijkt van de raming en het beleid. Dit dient
jaarlijks te worden verantwoord in de jaarrekening. In het volgende GRP wordt hierop teruggekomen met de vraag of
aanpassing in het beleid nodig is. Vervolgens geeft het nieuwe GRP een nieuwe planning voor de lange termijn waarin de
afwijkingen uit de voorgaande jaren zijn opgenomen en waarin nieuwe inzichten worden betrokken. Op deze wijze zijn
de jaarlijkse cyclus van begroting en jaarrekening en het langjarige GRP ondersteunend aan elkaar.

55

6. Kostentoerekening, vermogensbeheer
en rioolhefﬁng

Activiteit Tubbergen 2013
Vervangingsinvesteringen per jaar

Kosten
Zie tabel

Nieuwe aansluitingen

1 65.000

Doorspuiten verstoppingen incl. slib

1 35.000

Uitbesteed aan marktpartij

1 1.400

Inspecties en reiniging

1 50.000

Uitbesteed aan marktpartij

Idem buiten reguliere werktijden

1 10.000

Uitbesteed aan marktpartij

Exploitatie meetapparatuur en pompgemalen
Electriciteit en overige kosten gemalen
Overige kleine gebruiksgoederen

1 17.500
1 65.000
1 7.000

Rioolreparaties, aansluitleidingen en kolken

1 46.000

Kolkenzuigen incl. slib

1 28.800

Uitbesteed aan marktpartij

Straatreiniging

1 35.692

Deze 25% wordt toegerekend aan het GRP

Beheer/onderhoud eigen personeel

1 354.005

Onderhoud bermen en sloten buitengebied
Onderhoud sloten en duikers in de kernen
Onderhoud WADI
Grondwatermeetnet
GRP en overige studies

Wordt niet toegerekend aan het GRP

1 10.197

Deze 75% wordt toegerekend aan het GRP

1 5.881

Deze 50% wordt toegerekend aan het GRP

1 5.000
P.M.

Portokosten en aanslagbiljetten

1 4.260

Belastingen, bijdragen, contributies

1 4.000

Bijdrage aan gem. Twenterand

1 3.250

Bijdrage Vitens

1 1.000

Aandeel kwijtschelding
Toerekenbare BTW
Perceptiekosten rioolhefﬁng

Totaal voor 2013

GRP 56

Deze waarde verschilt per jaar
Wordt verhaald via aansluitrecht

Onderhoud drukriolering

Bijdragen, contributies, etc.

Toelichting

Geen structureel karakter

Verrekening stukje drukriolering bij de grens

1 7.754
1 254.269
1 55.511
v 1.066.519

Kosten voor dagelijks beheer en onderhoud

Activiteit Dinkelland 2013
Vervangingsinvesteringen per jaar

Kosten
Zie tabel

Toelichting
Deze waarde verschilt per jaar

Nieuwe aansluitingen

Wordt verhaald via aansluitrecht

Straatreiniging

Wordt niet toegerekend aan het GRP

Beleidsadvisering riolering en water

1 139.795

Rioolbeheersplan

1 124.860

Rioolinspecties

1 56.595

Rioolreiniging

1 159.953

Gemalen

1 426.667

Kolken

1 38.388

Rioolaansluitingen
Onderhoud riolering

1 19.317
1 404.210

Rioolrechten
BTW

1 38.631
1 135.000

Totaal voor 2013

v 1.543.416

Kosten voor dagelijks beheer en onderhoud

KOSTEN VOOR VERVANGING, RELINEN EN
VERBETEREN VAN DE BESTAANDE RIOLERING
Het vervangen of renoveren van verouderde riolen,
gemalen en overige voorzieningen is één van de grootste
uitgavenposten van het rioleringsbeheer. Het vooraf ramen
van de kosten is een belangrijke opgave voor het GRP, want
deze raming is van invloed op de noodzakelijke hoogte van

de rioolbelasting. Het ramen van toekomstige kosten heeft
een indicatief karakter omdat er veel onzekerheden zijn.
Bijgaand kader geeft een indruk van de kosten van een
rioolvervanging.

Vervangingswaarde van de riolering
De kosten zijn geraamd met behulp van het rioolbeheerprogramma. De volgende uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd:
1. Riool krijgt opnieuw dezelfde diameter en diepteligging.
2. Materiaal: beton.
3. Grondsoort zand
4. Wegdek vernieuwen over de sleufbreedte.
5. Vrijkomende grond opnieuw gebruiken in de sleuf.
6. Aansluitleidingen vernieuwen tot aan de erfgrens.
7. Kolken vernieuwen.
8. Inclusief WRU (winst, risico en uitvoering door aannemer)
9. Inclusief VT (voorbereiding en toezicht door of namens gemeente)
10. Inclusief AK (algemene kosten bij gemeente)
11. Exclusief BTW.
Ter illustratie de geraamde kosten per strekkende meter voor twee typerende situaties:
Woonstraat met riool Ø 400 mm op 2 m diepte onder klinkerverharding
• Dit wordt geraamd op 1 500,- per strekkende meter.
Ontsluitingsweg met riool Ø 1000 mm op 4 m diepte onder asfaltverharding.
• Dit wordt geraamd op 1 1500,- per strekkende meter.
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6. Kostentoerekening, vermogensbeheer
en rioolhefﬁng

VERMOGENSBEHEER
Het berekenen van de benodigde rioolhefﬁng is in essentie

Een belangrijke rol spelen door de oude kapitaalslasten.

het in balans brengen van de inkomsten en uitgaven.

Dit zijn de lasten voor komende jaren ten gevolge van

Tussen beide staat een demper ofwel tariefsegalisatie. De

investeringen uit de afgelopen jaren. Populair gezegd: het

bedoeling van de egalisatie is dat de hefﬁng niet van jaar

afbetalen van oude schulden die bewust over lange termijn

tot jaar varieert afhankelijk van de projecten van dat jaar en

zijn uitgesmeerd. Het gaat om werken zoals het vervangen

van eventuele mee- of tegenvallers. De egalisatie bestaat

van oude riolen, de aanleg van randvoorzieningen bij de

enerzijds uit meerjarige afschrijving van de investeringen

overstorten van het gemengde stelsel en de aanleg van

en kan daarnaast een spaarvoorziening omvatten. Beide

drukriolering in het buitengebied. De rentelasten vormen

worden in bijgaand kader toegelicht. Daar wordt ook

nu al een aanzienlijke last op de exploitatie. Dit gaat des te

het ideaalcomplex toegelicht. Dat is een vorm waarbij

meer een rol spelen als bij de toekomstige grote opgaven

de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in balans

voor vervanging of renovatie van riolen en gemalen opnieuw

worden gebracht. Investeringen worden zo mogelijk direct

wordt gekozen voor langjarig afschrijven. De rentelasten

afgeboekt zodat geen rentelasten ontstaan. Onvermijdelijke

worden dan erg hoog en leiden tot een hoge rioolhefﬁng.

kleine schommelingen worden dan opgevangen in een
voorziening. Mixvormen tussen meerjarig afschrijven,

Bijgaande graﬁek toont voor beide gemeenten per 2012

sparen en ideaalcomplex zijn mogelijk.

de stand van de reserve en de boekwaarde van de activa.
Populair gezegd: het geld in de portemonnee en de

Naast een voorziening is er de mogelijkheid van een reserve,

restschuld van de hypotheek van oude investeringen.

een soort potje voor overschotten. Het saldo van een reserve
is minder beschermd voor het rioleringsbeheer dan het
saldo van een voorziening. Als er in een jaar veel geld van de
begroting onbenut blijft, dan komt dit in de reserve terecht.
Het vraagt om toelichting vanuit de ambtelijke organisatie
waarom de planning niet is gehaald. Vervolgens komt de
vraag of het geld beschikbaar blijft voor rioleringsbeheer of
vervalt aan algemene reserves.
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Egalisatie van de hoogte van de rioolhefﬁng:
1. Ten eerste is het verplicht de lasten voor investeringen te spreiden door meerjarig af te schrijven:
a. Investeringen in de riolering voor verbeteringsmaatregelen en rioolvervanging moeten volgens de regels van de BBV
worden geactiveerd en meerjarig afgeschreven. Afschrijven is op methodische wijze, afgestemd op de verwachte
toekomstige gebruiksduur, ten laste van de exploitatie brengen van kapitaalgoederen.
b. Dit is vergelijkbaar met het aangaan van een lening bij een bank of de eigen organisatie. De demper bestaat dan uit
spreiding van de lasten over de jaren.
c. De afschrijving per jaar kan gaan met de annuïteitenmethode of met lineaire afschrijving.
d. Een nadeel van lenen is dat rente moet worden betaald. Bij een rente van 5% en lineaire afschrijving over 40 jaar
wordt in totaal ongeveer evenveel betaald aan rente als aan afschrijving.
e. Het activeren en afschrijven heeft als voordeel dat het geld niet direct beschikbaar hoeft te zijn.
f. De kerngedachte van activeren is dat de lasten worden gedragen door de generatie die proﬁjt heeft van de
gerealiseerde werken. De riolering wordt gezien als een investering met economisch nut omdat het bijdraagt aan
het genereren van middelen omdat voor de riolering een eigen hefﬁng beschikbaar is.
g. Bij het bepalen van de afschrijvingstermijn kijk je naar de verwachte economische levensduur ofwel de toekomstige
gebruiksduur. De afschrijvingstermijn is daarom korter dan de verwachte technische levensduur. Soms verouderd
een riool sneller of wordt een riool voortijdig vervangen vanwege hydraulische capaciteit of meeliften met werken
in de openbare ruimte.
h. Meerjarig afschrijven voor een werk legt een soort hypotheek op de volgende generatie. Het is een morele
maatschappelijke afweging of je dit wilt of dat je het systeem vrij van schulden wilt overdragen aan de volgende
generatie.
i. Langjarige activering veronderstelt dat de maatschappij over tientallen jaren nog in staat is om de lasten op
te brengen. Verder telt het mee in de staatsschuld. Laatstgenoemde bezwaren vervallen als er tegenover het
geactiveerde kapitaal sprake is van gespaard kapitaal.
2. Ten tweede is het mogelijk te sparen.
a. Sparen kan door vorming van een voorziening, dat is een beschermde spaarpot voor een speciﬁek omschreven doel.
Een kanttekening bij de keuze voor een voorziening is dat je vooraf moet aangeven waarvoor de voorziening bedoeld
is. Het vraagt om programmering van voorziene werken. De geraamde uitgaven in het GRP zijn een voldoende
goede basis voor het opbouwen van een voorziening.
b. Aan het saldo in de voorziening mag rente worden toegekend, mits de benodigde uitgaven zijn berekend met de
contante waarde methode, dus rekening houdend met rente en inﬂatie gedurende de periode dat voor een werk
wordt gespaard.
c. Een kerngedachte van sparen is dat het deugdzamer is dan lenen.
d. Door te sparen in een voorziening waaraan rente wordt toegekend, vervallen de bezwaren van het langjarig
afschrijven zoals hierboven vermeld onder 1d, 1h en 1i.
e. Sparen heeft als nadeel dat nu al betaald moet worden voor een vervangingspiek die pas later gaat optreden. Je laat
de huidige generatie betalen voor het proﬁjt van de volgende generatie.
3. Ten derde is het mogelijk te werken met het ideaalcomplex.
a. Bij het ideaalcomplex wordt gestreefd naar balans tussen de inkomsten en de uitgaven in elk jaar, waarbij
investeringen direct worden afgeboekt.
b. Technisch is een voorziening vereist als tussenstap van de investering naar de exploitatie. Deze voorziening wordt
tevens gebruikt om de kleine schommelingen uit te dempen.
c. Het streven is om enerzijds geen rente te betalen en anderzijds niet teveel te sparen.
d. Deze vorm is goed bruikbaar voor activiteiten met een herhalend karakter, zoals het geval is bij het vervangen of
renoveren van riolen, gemalen en dergelijke.
e. De morele gedachte bij het ideaalcomplex is dat elke generatie het systeem netjes in stand houdt door op te draaien
voor het vervangen van versleten onderdelen.
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Voor de planperiode van dit GRP geldt voor beide gemeenten

De rioolhefﬁng van de gemeente Dinkelland is een

een nieuw beleid voor het vermogensbeheer gekozen zoals

gebruikershefﬁng. Voor het jaar 2013 is de hefﬁng voor de

weergegeven in bijgaand kader.

meeste huishoudens v 224.

Op het moment van het opstellen van dit GRP (begin

Bijgaand

2013) is nog niet duidelijk wat de eventuele gevolgen voor

rondom de rioolhefﬁng. Voor de planperiode van dit GRP is

het vermogensbeheer zullen zijn door het “wetsvoorstel

gekozen de beide rioolhefﬁngen niet te veranderen voor wat

houdbaarheid overheidsﬁnanciën” ofwel Wet Hof.

betreft de opbouw van de hefﬁng. Tijdens de planperiode

kader

schetst

enkele

wetenswaardigheden

wordt bekeken of de hefﬁng voor beide gemeenten gelijk

RIOOLHEFFING

getrokken kan worden.

Gemeenten hebben de mogelijkheid tot een hefﬁng om de

Het volgende kader bevat een indicatieve berekening van

kosten voor de gemeentelijke watertaken te bestrijden. Zie

de benodigde rioolhefﬁng op langere termijn voor de

bijgaand kader met de wettekst.

gemeente Tubbergen en Dinkelland. De berekening is zeer
indicatief, maar maakt duidelijk dat de rioolhefﬁng in beide

De rioolhefﬁng van de gemeente Tubbergen is opgebouwd

gemeenten nog lang niet op het niveau is aangekomen dat

uit meerdere componenten. Voor het jaar 2013 is de hefﬁng

behoort bij een systeem dat op orde wordt gehouden door

voor de meeste huishoudens v 234.

vervanging of renovatie van versleten onderdelen.

VERMOGENSBEHEER VOOR DE RIOLERING IN DE GEMEENTEN TUBBERGEN EN DINKELLAND
De visie van beide gemeenten is om een gezamenlijke bestendige nieuwe gedragslijn te kiezen die leidt tot een
duurzame vorm van vermogensbeheer met een redelijke hoogte van de rioolhefﬁng op korte termijn, zonder de
rekening ontoelaatbaar te verleggen naar toekomstige generaties.
Er wordt niets gewijzigd aan oude kapitaalslasten van investeringen tot en met 2012.
Vanaf 2013 schakelen beide gemeenten over op de nieuwe uitgangspunten.
Investeringen zoals rioolvervanging, pompkelders en andere betonwerken worden afgeschreven over 40 jaar.
Investeringen met kortere levensduurverwachting zoals relinen, pompen en elektronica worden afgeschreven over
15 jaar.
De stand van de som van reserve en voorziening van beide gemeenten behoort te schommelen tussen 2 en
5 ton. Hogere waarden worden voorkomen door een gedeelte van de nieuwe investeringen direct af te boeken,
dus rechtstreeks te bekostigen vanuit de reserve. Op deze wijze worden minder kapitaalslasten doorgegeven
aan toekomstige generaties en worden zij minder opgezadeld met hoge rentelasten vanuit onze investeringen.
We werken langzaam richting een ideaal complex.
De boekwaarde van alle investeringen wordt langs deze weg langzaam afgebouwd.
Rente toekennen aan de reserve en de voorziening is bij het ideaalcomplex niet nodig omdat het om relatief
geringe bedragen gaat. Dat zou anders zijn geweest bij reserve of voorziening ter grootte van miljoenen.
Bij elk nieuw GRP kan de balans worden opgemaakt. Als het direct afboeken nog maar weinig voorkomt, moet
de rioolhefﬁng nog stijgen. Als het ideaalcomplex daarentegen op gang komt en er ontstaat een overschot in de
voorziening terwijl alle investeringen al direct worden afgeboekt, kan de hefﬁng omlaag. Dit mechanisme biedt op
lange termijn de laagst mogelijke hefﬁng zonder grote schommelingen.
De ﬁnanciële verordening dient hierop te worden aangepast.

GRP 60

ARTIKEL 228A GEMEENTEWET:
1. Onder de naam rioolhefﬁng kan een belasting worden geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente
verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van
huishoudelijk afvalwater en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het
treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
2. Ter zake van de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, kunnen twee afzonderlijke belastingen worden
geheven.
3. Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan de omzetbelasting die als gevolg van de Wet op
het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit dat fonds.

Indicatieve berekening rioolhefﬁng op lange termijn op basis van ideaal complex
De benodigde hoogte van de rioolhefﬁng op lange termijn kan indicatief als volgt worden geschat:
Maak een kort overzicht van de aantallen van de belangrijkste voorzieningen.
Ga uit van technische levensduur van 60 jaar voor goed aangelegde betonwerken.
Reken er op dat gedurende 60 jaar alles eenmaal moet worden vervangen, behalve de BBB’s.
Doe voor gemalen en dergelijke hetzelfde, alleen dan 4 levenscycli gedurende 60 jaar.
Je hebt nu een indicatie van de kosten voor de projecten.
Reken daarnaast op de jaarlijkse kosten voor dagelijks beheer en onderhoud.
Reken BTW toe over de uit te besteden deeltaken.
Tel de kosten op en je hebt de omvang van het jaarlijkse huishoudboekje van de riolering.
Deel dit door het aantal betalende eenheden en je hebt een indruk van het benodigde tarief.

Onderdeel

Tubbergen

Dinkelland

Riolering eenmaal vervangen in 60 jaar

M 1 1,0 / jaar

M 1 1,8 / jaar

EM 4 keer vervangen in 60 jaar

M 1 0,4/ jaar

M 1 0,9 / jaar

Dagelijks beheer en onderhoud

M 1 1,1 / jaar

M 1 1,5 / jaar

BTW component

M 1 0,4 / jaar

M 1 0,6 / jaar

Totaal huishoudboekje riolering

M 1 2,9 jaar

M 1 4,8 / jaar

Aantal heffingseenheden

7.270

10.930

Rioolheffing

1 400 / jaar

1 440 / jaar

* De werkelijke situatie kan op onderdelen afwijken van deze ruwe indicatie. In deze berekening zijn de huidige
boekwaarden niet meegenomen.

Voor de eerstkomende jaren is een nauwkeuriger berekening
uitgevoerd die is opgenomen in de bijlage van dit GRP.
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Enkele wetenswaardigheden rondom de rioolhefﬁng.
Voorheen betrof de hefﬁng een rioolrecht, dat is een retributie, waaraan in de praktijk nadelen kleefden vanwege
knellende jurisprudentie. Sinds de Wet gemeentelijke watertaken is het een rioolbelasting met ruimere mogelijkheden
om de activiteiten zoals verwoord in het GRP te bekostigen vanuit de vernieuwde hefﬁng.
De rioolhefﬁng kan gericht zijn op de eigenaar of de gebruiker van een perceel. Beide worden veel toegepast in
Nederland. Sommige hefﬁngsmaatstaven passen beter bij eigenaar, andere juist bij gebruiker.
De wet geeft de mogelijkheid voor een gesplitste hefﬁng, dat is een aparte hefﬁng voor alleen het afvalwater en
daarnaast een hefﬁng voor hemel- en grondwater. De gedachte is dat de hefﬁng dan klaar is voor een waterketenbedrijf
dat zich alleen richt op afvalwater. In de praktijk is het lastig omdat oude rioolstelsels meestal van het gemengde
stelseltype zijn. Daarnaast moeten bij een gesplitste hefﬁng ook de kapitaalslasten van oude investeringen alsnog
worden opgesplitst. Ook oogt gekunsteld. Normaal is de gecombineerde hefﬁng waarbij één rekening wordt gestuurd
met een hefﬁng die is bedoeld voor het bestrijden van de kosten die volgen uit de drie gemeentelijke zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater.
De rioolhefﬁng mag niet worden gebaseerd op inkomen, winst of vermogen. Wel op het proﬁjtbeginsel of het
kostenveroorzakingsbeginsel. Verder mag de hefﬁng worden gebruikt ter ondersteuning van beleidsdoelen, mits er
geen sprake is van willekeur of onredelijkheid.
Redelijke hefﬁngsmaatstaven zijn: een vast bedrag per perceel, bedrag naar waterverbruik, bedrag naar
huishoudgrootte, bedrag naar verhard oppervlak, bedrag naar WOZ-waarde van het eigendom:
Een vast bedrag per perceel is de eenvoudigste hefﬁngsmaatstaf. Het past zowel bij hefﬁng van eigenaren als
gebruikers.
Een bedrag naar waterverbruik sluit aan bij het proﬁjtbeginsel, want wie veel gebruikt betaalt extra. Het komt ook
sympathiek en eerlijk over. Het sluit echter niet aan bij de kostenveroorzaking omdat de kosten voor de riolering
nauwelijks worden beïnvloed door de mate van afvalwater. Perceptiekosten zijn hoger doordat informatie van het
drinkwaterbedrijf benodigd is. Het past alleen bij een gebruikershefﬁng.
Een bedrag naar huishoudgrootte lijkt impliciet op waterverbruik. Daarnaast doet het recht aan het proﬁjtbeginsel
omdat iedereen persoonlijk belang heeft bij de bescherming van de volksgezondheid. Perceptiekosten zijn laag
doordat het bevolkingsregister goed op orde is en bij de gemeente. Het past alleen bij een gebruikershefﬁng.
Een bedrag naar verhard oppervlak. Dit sluit aan bij het kostenveroorzakingsbeginsel. De kosten van de
dimensionering van de riolering worden grotendeels bepaald door de hoeveelheid hemelwater en dus door het
aangesloten verhard oppervlak. Perceptiekosten zijn hoger doordat extra gegevens benodigd zijn, bijvoorbeeld op
basis van luchtfoto’s. Het past vooral bij een eigenarenhefﬁng.
Een bedrag naar de WOZ-waarde. Dit sluit indirect bij zowel proﬁjt- als kostenveroorzakingsbeginsel. De eerste
gedachte is dat een kostbaar perceel meer waardevermeerdering heeft door de aansluiting op de riolering.
De tweede gedachte is dat hogere kosten vooral worden veroorzaakt door uitgestrekt wonen vanwege extra
meters riolering in de weg en door groot wonen vanwege meer verhard oppervlak. Indirect horen uitgestrekt en
groot wonen meestal bij een hoge WOZ-waarde. Het past vooral bij eigenarenhefﬁng, maar komt ook voor bij
gebruikershefﬁng. Perceptiekosten laag.
Combinaties van genoemde hefﬁngsmaatstaven zijn ook toegestaan, zoals deels van eigenaren en deels van
gebruikers, maar het wordt al gauw ingewikkeld en leidt dan tot hogere perceptiekosten.
Bij alle hefﬁngsmaatstaven anders dan een vast bedrag is het verstandig een minimum en een maximum te
deﬁniëren om disproportionaliteit te voorkomen.
Kwijtscheldingenbeleid richt zich op degenen die niet in staat zijn hun rioolhefﬁng te betalen. Veelal gaat het om
mensen met een uitkering. Dit kan worden bekostigd vanuit een sociale geldstroom bij de gemeente of vanuit de
rioolhefﬁng. Het laatste impliceert dat de anderen dan meer moeten betalen. Boekhoudkundig kan het worden
genoteerd als kostenpost of als vermindering van de inkomsten. Kwijtschelding komt meer voor bij gebruikers dan
bij eigenaren.
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De uitkomsten van de berekeningen van de
rioolhefﬁng laten zich als volgt samenvatten:
In de gemeente Tubbergen dient het rioolfonds
te worden aangevuld door de investeringen in
2013 en 2014 ineens af te boeken (= 1 1.072.500,-).
De hefﬁng 2013 is met de inﬂatiecorrectie van 2,2 %
verhoogd. De huidige hefﬁng, 2013, bedraagt
1 234 voor de meeste huishoudens. Met ingang
van 2015 moet de rioolhefﬁng jaarlijks met 4%
worden verhoogd.
In de gemeente Dinkelland dient de rioolhefﬁng
te worden verhoogd met 6% per jaar met ingang
van 2015, waarbij voor 2013 en 2014 wordt
uitgegaan van 2% verhoging. De huidige hefﬁng,
2013, bedraagt 1 224 voor de meeste huishoudens.
Genoemde percentages zijn exclusief inﬂatiecorrectie, die er dus jaarlijks bovenop komt. De
inﬂatie van komende jaren is nu nog niet bekend
en dus niet te melden.
In de aanloop naar het volgende GRP, dus begin
2018, kan het stijgingspercentage worden geactualiseerd op basis van de kennis van dat
moment.
De vormgeving van de rioolhefﬁng is verschillend
in beide gemeenten. In de looptijd van dit GRP
wordt bekeken of harmonisatie wenselijk is.

De rioolhefﬁng moet in beide gemeenten stijgen om
kostendekkend te blijven. De belangrijkste oorzaak is de
noodzakelijke vervanging of renovatie van verouderde
riolen en gemalen. In de vorige eeuw was de rioolhefﬁng
hoofdzakelijk bedoeld voor bekostiging van het dagelijkse
beheer en onderhoud. Investeringen speelden nauwelijks
een rol in de hefﬁng. Dat komt doordat de eerste riolering
in een bebouwde kom meestal werd bekostigd vanuit de
algemene middelen en de riolering in nieuwbouwwijken
werd bekostigd vanuit de grondexploitatie. Rond de
eeuwwisseling (in ruime zin van het woord) speelden de
verbeteringsinvesteringen in bergbezinkbassins en de
uitbreiding van de riolering in het buitengebied. Deze
twee zaken hebben destijds gezorgd voor aanmerkelijke
verhoging van de rioolhefﬁng. Voorts zijn we terecht
gekomen in de situatie dat steeds meer onderdelen van de
riolering aan groot onderhoud of vervanging toe zijn. Om dit
mogelijk te maken is de rioolhefﬁng al enkele jaren omhoog
gegaan en zal deze nog enkele jaren moeten doorstijgen om
te komen tot een niveau waarbij op lange termijn inkomsten
en uitgaven in balans zijn.
Beide gemeenten lijken op elkaar wat betreft opbouw,
uitgestrektheid en leeftijd van de riolering. Er zijn echter
twee punten die meer dan marginaal verschil vertonen en
die verklaren waarom de hefﬁng in de gemeente Dinkelland
iets harder moet stijgen dan in Tubbergen. Het eerste
punt is de drukriolering in het buitengebied. De gemeente
Dinkelland is bij de aanleg hiervan verder gegaan dan de
gemeente Tubbergen. Dit systeem brengt veel kosten met
zich mee. Het tweede punt is de rioolvervanging. In de
gemeente Dinkelland is nog relatief veel oude riolering uit
de jaren 60 aanwezig terwijl in de gemeente Tubbergen al
veel is vervangen. Dinkelland heeft dus een grotere opgave,
hoewel anderzijds uit inspecties blijkt dat de toestand van
deze riolen grotendeels nog redelijk is.
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Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen-Dinkelland 2013-2018.
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BIJLAGE 1: OVERZICHT OVERSTORTEN TUBBERGEN - DINKELLAND
Overstorten Dinkelland
Plaats

Putnummer

Straat

X- Coordinaat

Y- Coordinaat

Denekamp

DNK6563

De Knik

264643,24

489330,33

Denekamp

DNK5031

Brandlichterweg

265754,81

488886,36

Denekamp

DNK1001/1

Sombeekweg

266206,76

489406,53

Denekamp

DNK1009

Van Raethof

264623,79

488479,04

Denekamp

DNK1173

Dr. Hondelinkstraat

265535,063

488435,762

Denekamp

DNK11B

Oude Dijk

265284,64

488096,52

Denekamp

DNK5009

Berghummerstraat

265541,33

488298,31

Denekamp

DNK971

Lage Kamp

265989,131

488641,977

Denekamp

DNK44a

Lage Kamp 2e aansl.

265987,85

488464,53

Denekamp

BBB DNK1271

Kloppendijk

265498,178

490046,919

Deurningen

DEU99

Koehorstmaat

254235,825

480562,813

Deurningen

DEU223

Koehorstmaat

254094,731

480548,289

Deurningen

DEU142

Hoofdstraat

253725,944

480128,443

Deurningen

DEU143

Hoofdstraat

253746,481

480128,014

Deurningen

BBB DEU238

Hoofdstraat

253603,367

480049,581

Lattrop

LAT64

Krakenhof

262885,98

494610,49

Lattrop

BBR LAT71

Disseroltweg

263257,478

494188,09

Noord-Deurningen

NDE36

Johanninksweg

266409,13

491235,91

Noord-Deurningen

NDE511

Pastoor Misdorpstaat

266459,4

491296,1

Ootmarsum

BBB Tooslag OMS1101

Winhofﬂaan

258741,915

491922,17

Ootmarsum

BBB De Mors
OMS1086

De Mors

259163,754

492701,443

Ootmarsum

OMS890

Eerste Stegge

259079,689

492589,345

Ootmarsum

OMS679

Koggelsteeg

259153,431

492751,375

Ootmarsum

OMS933

Berend Vinkestraat

258015,84

491402,44

Ootmarsum

OMS1128

De Haar

258173,184

491469,499

Oud-Ootmarsum

OUD BBB OUDV01

Laagsestraat

258533,614

493368,386

Rossum

ROS78

Grotestraat

259652,504

486429,997

Rossum

ROS35

Thijstraat

259765,834

485963,719

Rossum

ROSRW6

Thijstraat

259764,406

485965,42

Rossum

ROS60a

Kerkewei

259675,129

486127,863

Rossum

ROS164

Leemboer

259924,712

486105,201

Rossum

ROS1011

Thijstraat BBR

259501,724

486193,575

Saasveld

BBR SAA117

Drosteweg

251699,819

483779,837
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Saasveld

SAA99

Diezelkamp?

251641,189

483764,141

Tilligte

TIL97a

Ootmarsumsestraat

261150,4

492190,25

Tilligte

TIL141

De Aarnink

261639,503

491985,206

Tilligte

BBR TIL133

Huneborgseweg

261253,47

491834,913

Weerselo

WSL199

Vengraven

255433,04

486117,275

Weerselo

WSL68

Voortmors

255020,65

486078,8

Weerselo

WSL186a

Vicarieweg

254288,32

486371,34

Weerselo

WSLgm5/6

Echelpoelweg

255082,22

485318,45

Weerselo

BBB WSL316

Stadlohnallee

255276,8

485984,977

Weerselo

WSL2rw8en10

Zandhaarweg

255149,68

484970,71

Weerselo

WSL4

Gunnerstraat

254835,43

485447,72

Weerselo

WSL281

Reestman

254689,773

486474,289

Overstorten Tubbergen

GRP 66

Plaats

Putnummer

Straat

X- Coordinaat

Y- Coordinaat

Albergen

AL228

Veenpluis

249.198

487.716

Albergen

AL420

Veenpluis

249.166

487.752

Albergen

AL600

Zandhuisweg

248.009

487.678

Fleringen

FL081

B.Meenweg

251.756

489.275

Geesteren

GE074

Langeveenseweg

246.584

493.688

Geesteren

GE203

Lutkeberg

246.400

497.070

Geesteren

GE371

de Marke

246.564

497.003

Geesteren

GE374

de Milt

246.284

493.047

Geesteren

GE445

het Kempke

246.938

493.755

Harbrinkhoek

HH003

Almeloseweg

245.987

489.447

Harbrinkhoek

HH151

Klaproos

245.226

489.439

Langeveen

LA108

Hardenbergerweg

245.806

497.435

Manderveen

MV029

Veendijk

249.602

496.235

Mariaparochie

MP046

Almeloseweg

245.033

488.937

Reutum

RE136

Klumperstraat

254.275

489.777

Tubbergen

TU033

Huyerenseweg

249.706

492.266

Tubbergen

TU066

Reutummerweg

250.338

491.765

Tubbergen

TU194

Huyerenseweg

249.047

492.250

Tubbergen

TU462

Nobelstraat

250.064

491.385

Tubbergen

TU544

Kapsweg

250.895

491.828

Tubbergen

TU545

Reutummerweg

250.338

491.765

Vasse

VA063

Amsinksweg

252.770

494.891

Vasse

VA132

Denekamperweg

252.770

494.891

BIJLAGE 2: LEEFTIJDSOPBOUW VRIJVERVAL RIOLERING TUBBERGEN - DINKELLAND
Bijgaande staafgraﬁek toont de leeftijdsopbouw van de vrijverval riolering in de kernen van beide gemeenten.

40.000

35.000
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Meters

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
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2010-2012

Tijd
Tubbergen
Dinkelland
Te zien is dat gemeente Tubbergen weinig oude riolering heeft, doordat afgelopen jaren ﬂink aan de vervanging is gewerkt.
In gemeente Dinkelland is de situatie anders. Hier is nog niet veel oude riolering vervangen. Komende jaren wordt in beide
gemeenten verder gekeken welke riolen vervangen moeten worden en in welke gevallen kan worden volstaan met reparaties
of relinen.
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BIJLAGE 3: RIOOLVERVANGINGEN TUBBERGEN
Albergen 2010

2010

GRP 68

Harbrinkhoek 2009

2010

69

Bijlagen

Geesteren 2010 - 2012

2010

GRP 70

2011

2012

BIJLAGE 4: INVESTERINGEN 2013 - 2018 TUBBERGEN - DINKELLAND
Gemeente Tubbergen
Investering

2013

2014

2015

2016

Riolering

-

-

-

-

Stedelijke wateropgave-afkoppelen regenwater Tubbergen

100.000

-

Renovatie pompgemaal Hooidijk

27.500

-

-

-

Renovatie pompgemaal Maatmansweg

10.000

-

-

-

Rioolvervanging Denekamperweg Vasse

80.000

Renovatie drukriool Zenderseweg

40.000

Rioolvervanging van Maasstraat Tubbergen-1e fase

250.000

-

-

Stedelijke wateropgave-afkoppelen regenwater

-

100.000

-

-

Rioolvervanging van Maasstraat Tubbergen-2e fase

-

250.000

-

-

Renovatie-relining riool Uelserweg Tubbergen

80.000

Afkoppelen regenwater school Vasse

-

100.000

Rioolvervanging Geert Grotestraat

-

-

250.000

Stedelijke wateropgave-afkoppelen regenwater Albergen

100.000

Aanleg inﬂuentgemaal rwzi Tubbergen

100.000

Buffer rwzi i.c.m. renovatie zuivering Tubbergen

780.000

Rioolvervanging Bennekerstraat, H. Wetterstraat

200.000

Rioolvervanging Almeloseweg, Maatweg

300.000

Opstellen BasisRioleringsPlannen
Cyclische rioolvervangingen

2017

-

40.000
500.000
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Gemeente Dinkelland
Investering

2013

2014

2015

2016

2017

Riolering

GRP 72

Onderzoek grondwater

15.000

Plan van aanpak grondwaternet

25.000

Uitwerken waterloket

10.000

Uitwerken samenwerking binnen Twents Waternet

10.000

Vervanging minigemalen oud Denekamp

100.000

Vervanging grote gemalen

50.000

Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering

133.000

Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering

600.000

Vervanging minigemalen oud Denekamp

100.00

Vervanging grote gemalen

50.000

Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering

133.000

Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering

600.000

Vervanging minigemalen oud Denekamp

100.00

Vervanging grote gemalen

50.000

Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering

133.000

Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering

600.000

Vervanging minigemalen oud Denekamp

100.00

Vervanging grote gemalen

50.000

Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering

133.000

Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering

600.000

Vervanging minigemalen oud Denekamp

100.00

Vervanging grote gemalen

50.000

Verbeteringsmaatregelen vrijverval riolering

133.000

Vervangingsmaatregelen vrijverval riolering

600.000

BIJLAGE 5: TARIEFVERGELIJKING OMLIGGENDE LANDELIJKE GEMEENTEN

400

Bedrag €

350

300

250

200

0
2012

2013

2015

2014

Haaksbergen

2016

2017

Jaar

Lochem
Berkelland
Twenterand
Dinkelland
Tubbergen

Tarieven 2012 zijn vastgesteld, de overige tarieven zijn een prognose. De tarieven van Dinkelland en Tubbergen bestaan uit de
benodigde verhoging zonder inﬂatie.

BIJLAGE 6: OVERZICHT EXPLOITATIELASTEN GRP 2013 - 2018
Op de volgende pagina’s vindt u bijlage 6.
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GRP 74

Exploitatie meetapparatuur en
pompgemalen

Overige spec. kl. Gebruiksgoederen

Belastingen, bijdragen en contributies

Doorspuiten verstoppingen incl. slib

Actualiseren GRP

Contributies en lidmaatschappen

Beheer/onderhoud eigen personeel

Aandeel kwijtschelding

Bijdrage aan Twenterand

Portokosten + aanmaak aanslagbiljetten

Kosten Vitens

Perceptiekosten rioolhefﬁng

Communicatie afd.KCC 88 uur zie
onderhoud/beheer eigen personeel

4.722.0.01-4.343.150

4.722.0.01-4.343.190

4.722.0.01-4.343.190

4.722.0.01-4.343.300

4.722.0.01-4.343.690

4.722.0.01-4.343.700

4.722.0.01-4.622.000

4.722.0.01-4.622.020

4.722.0.05-4.343.710

4.722.0.05-4.343.770-4.343.790

4.722.0.05

4.722.0.05-4.622.000

Totale kosten onderhoud berm (sloten)

Straatreiniging (excl.kolkenzuigen)

Onderhoud drukriolering

4.722.0.01-4.333.090

4.210.0.06 (restant posten)

Rioolreparaties, aansluitleidingen, kolken

4.722.0.01-4.333.080

Kolkenzuigen/storten slib (v.a.2013
rechtstreeks dubbel op riool)

100%

Uitbestede inv. Grondwatermeetnet

4.722.0.01-4.333.020

4.210.0.06-4.343.3904.343.860

54.281

Electricitteit + overige kosten p en g

4.722.0.01-4.310.010

74.630

28.800

4.260

3.250

7.754

336.573

1.400

20.000

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

Inspectie en reiniging (inhuur)

4.722.0.01-4.300.000

10.000

Inspectie en reiniging buiten reguliere
werktijden

Exploitatielasten

134.860

100%

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

965.164

942.239

Kapitaallasten

4.722.0.01-4.110.050

Begrotingsactiviteitennummer

Bruto
2013

Jaar
2012

Omschrijving

25%

28.800

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

965.164

Jaar
2013

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

971.313

Jaar
2014

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

968.929

Jaar
2015

Gemeente tubbergen - Overzicht exploitatielasten GRP 2013-2018

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

965.444

Jaar
2016

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

0

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

968.308

Jaar
2017

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

354.005

1.400

20.000

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

959.225

Jaar
2018

35.692

28.800

0

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

0

1.400

20.000

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

86.585

Jaar
2019

35.692

28.800

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

0

1.400

20.000

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

112.080

Jaar
2020

35.692

56.511

1.000

4.260

3.250

7.754

0

1.400

20.000

35.000

3.000

7.000

17.500

65.000

46.000

5.000

65.000

50.000

10.000

110.140

Jaar
2021

Bijlagen

75

Schoonmaken obstakels/rasters

4.210.0.02-4.343.380

1.872

0%

0%

Onttrekking/storting in rioleringsfonds

Saldo Reserve Rioolheffingen per ultimo 2013 t/m 2018

0.740.1.05-4.6000.0000

1.926.505

169.048

304.942

322.141

105.178

150.000

Totaal aan baten

100%

1.701.737

200.000

Rioolrechten

200.000

8.726.0.01-8.401.1008.402.100

74.768

Onderuitputting (nog uit te voeren
oude investeringen)

100%

2.039.984

256.421

5.881

0

8.722.0.01-8.000.110

11.872

2.031.683

254.269

5.881

0

10.197

Correctie rente 1e halfjaar

104.942

596.367

100%

50%

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.722.0.01-8.000.0708.000.080

Baten

Saldo rioolheffingen per ultimo 2011

Totaal aan lasten

254.269

Toerekenbare BTW

215.844

11.762

Onderhoud WADI

11.000

1.053

1.404

1.622

0%

0%

Verwijderen baggerspecie

4.210.0.02-4.343.380

1.217

8.267

0%

Onderh. stedelijke
waterpartijen (wordt door
Waterschap betaald)

Verwijderen druifvuil

4.210.0.02-4.343.380

8.267

33.696

0%

75%

Grond ontgraven bij duikers

4.210.0.02-4.343.380

25.272

17.472

0%

13.596

Op diepte brengen watergangen
(excarotor)

4.210.0.02-4.343.380

8.736

20.384

0%

Onderhoud sloten / incl.
duiker binnen bebouwde kom

Sloten klootschietbanen

4.560.0.11-4.343.380

20.384

22.776

0%

0%

Korven watergang

4.210.0.02-4.343.380

17.082

86.611

0%

202.118

Opschonen watergang

4.210.0.02-4.343.380

64.958

3.921

0%

Totaal onderhoud bermen (sloten) gekaderd overzicht

Uitmaaien (klepelen) waterafvoerende
sloten

4.210.0.02-4.343.380

2.941

4.093

0%

Verwijderen vuil/obstakels bij inritduikers

4.210.0.03-4.343.380

3.070

1.404

Verwijderen vuil/obstakels bij wegduikers

4.210.0.03-4.343.380

100.000

9.114

2.037.710

256.531

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

6.860

2.034.758

257.064

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

5.684

2.037.182

256.624

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

2.038.681

247.206

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

804.433

239.603

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

829.603

239.278

5.881

0

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

827.663

239.278

5.881

10.197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GRP 76

7708006 Gemalen

7708005 Reiniging riolen

7708004 Rioolinspecties

7708003 Rioolbeheersplan

7708001 Bel. adv. Riool en
water

7202009 Straatreining

Begrotingsactiviteitennummer

110.497
10.080
7.083
2.945
202
33.446
223.728

energiekosten

telefoonkosten

onderdelen

onderhoud installaties

verzekeringskosten

uren tractie

uren openbare ruimte

94.835

uren openbare ruimte
38.686

8.013

uren tractie

werkzaamheden door derden

94

7.623

uren openbare ruimte

premie werkmaterieelverzekering

2.123

uren tractie

57.011

453

onderdelen

werkzaamheden door derden

46.396

104.480

uren openbare ruimte

werkzaamheden door derden

20.380

48.615

uren ﬁnancien en openbare ruimte

onderhoud automatisering

39.548

advieskosten

125.580

uren openbare ruimte
51.632

21.643

uren tractie

detacheringskosten

21.555

werkzaamheden door derden

Exploitatielasten

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.479.413

1.479.413

Kapitaallasten

100%

Jaar
2013

Bruto
2013

Omschrijving

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.489.723

Jaar
2014

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.508.005

Jaar
2015

Gemeente Dinkelland - Overzicht exploitatielasten GRP 2013-2018

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.498.192

Jaar
2016

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.523.387

Jaar
2017

223.728

33.446

202

2.945

7.083

10.080

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

1.536.600

Jaar
2018

223.728

33.446

202

2.945

7.083

0

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

672.820

Jaar
2019

223.728

33.446

202

2.945

7.083

0

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

661.936

Jaar
2020

223.728

33.446

202

2.945

7.083

0

110.497

38.686

94.835

8.013

94

57.011

7.623

2.123

453

46.396

104.480

20.380

48.615

39.548

51.632

0

0

0

630.356

Jaar
2021
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7718001 baten rioolrecht

7708010 Rioolrechten

7708009 Onderhoud
riolering

7708008 Rioolaansluitingen

7708007 Straat/
trottoirkolken

34.531

uren burgerzaken en belastingen

Saldo Res. Rioolheff.per ult.2013 tem 2018

Onttrekking/storting in rioleringsfonds

Totaal aan baten + 6% (eenm. 4% in 2014)

Baten

2.340.000

100

publicaties advertenties

BTW stelpost

1.000

174.893

uren openbare ruimte + ontwikkeling

portikosten

19.129

uren tractie

3.000

464

onderhoud installaties

rechten / retributies

12.310

onderdelen

13.348

uren openbare ruimte
197.414

1.016

uren tractie

werkzaamheden door derden

5.635

9.956

uren openbare ruimte

onderdelen

2.316

uren tractie

-1.996

1.372

huur roerende zaken

vergoeding diensten / gebruiksgoederen

3.252

onderhoudswerkzaamheden

1.314

4.380

werkzaamheden door derden

recognisties leges bijdragen

17.112

onderhoudspersoneel van derden

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.775.683

2.483.512

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

1.300.397

2.582.852

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

961.799

2.737.824

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

797.284

2.902.093

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

781.700

3.076.219

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

937.476

3.260.792

160.000

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

-1.133.680

2.071.156

0

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

-3.193.952

2.060.272

0

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

-5.222.643

2.028.692

0

34.531

100

1.000

3.000

174.893

19.129

464

12.310

197.414

13.348

1.016

5.635

-1.996

1.314

9.956

2.316

1.372

3.252

4.380

17.112

Bijlagen

BIJLAGE 7 : BEREKENINGEN HEFFING TUBBERGEN - DINKELLAND
Diverse varianten gemeente Dinkelland met de Reserve rioolhefﬁngen als “schommelfonds” .
Uit onderstaande varianten kan een keuze worden gemaakt. Bij alle varianten wordt nog geen rekening gehouden met een
inﬂatiecorrectie op de tarieven.
De kosten in de meerjarenraming zijn immers op het niveau van 2013 doorgetrokken.

Dinkelland variant 1: extra verhoging van 2 %
Dinkelland variant 1 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

224

229

233

238

243

248

Stand Reserve

1776

1251

758

327

-77

-440

Dinkelland variant 2: extra verhoging van 4 %
Dinkelland variant 2 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

224

233

243

252

263

273

Stand Reserve

1776

1300

910

637

451

367

Dinkelland variant 3: extra verhoging van 6 % (2% 2013, 4% 2014)
Dinkelland variant 3 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

224

233

247

262

277

294

Stand Reserve

1776

1300

962

797

782

937

Dinkelland variant 4: in 2013 en 2014 2%, daarna jaarlijks 4%
Dinkelland variant 4 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

224

229

238

248

258

268

Stand Reserve

1776

1251

809

482

240

98

Dinkelland variant 5: in 2013 en 2014 2%, daarna jaarlijks 6%
Dinkelland variant 5 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)

GRP 78

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

224

229

243

257

273

289

Stand Reserve

1776

1250

859

639

564

657

Diverse varianten gemeente Tubbergen met de Reserve rioolhefﬁngen als “schommelfonds”
Uit onderstaande varianten kan een keuze worden gemaakt. Bij alle varianten wordt nog geen rekening gehouden met een
inﬂatiecorrectie op de tarieven.
De kosten in de meerjarenraming zijn immers op het niveau van 2013 doorgetrokken.

Tubbergen variant 1: extra verhoging van 4%
Tubbergen variant 1 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

234

243

253

263

274

285

Stand Reserve

322

173

108

82

97

207

Tubbergen variant 2: eenmalige kapitaalsinjectie v 1 miljoen
Tubbergen variant 2 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

234

234

234

234

264

300

Stand Reserve

822

604

398

156

-125

-397

Tubbergen variant 3: investeringen 2013 en 2014 ineens afboeken (v 1.072.500)
Tubbergen variant 3 - verloop van de Reserve Rioolheffingen (bedragen x v 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Riooltarief

234

234

244

253

263

274

Stand Reserve

338

167

74

17

0

65

79

GRP Tubbergen en Dinkelland 2013 - 2018

BIJLAGE 8

GRP 80

81

