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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 10 december 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Beleidsregels rioolaansluiting 2020 gemeente Dinkelland. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1.      De beleidsregels rioolaansluiting 2020 gemeente Dinkelland vast te stellen; 
2.      De beleidsregels te publiceren op de voorgeschreven wijze. 
 
Toelichting 
Tijdens het opstellen van de GRP voor de gemeente Dinkelland is opgenomen dat er een verordening 
rioolaansluitrecht opgesteld wordt in de looptijd van het vigerende GRP. 
Tijdens de uitwerking hiervan ontstond echter het inzicht dat een verordening als knellend kan worden 
ervaren in de uiteenlopende praktijksituaties. Wij hebben daarom gekozen voor de vorm van beleidsregels. 
Deze zijn verwoord in de bijgaande notitie. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van het in het GRP 
opgenomen beleid t.a.v. nieuwe aansluitingen op de riolering. De regels gaan met name dieper in op de 
manier hoe contractueel wordt omgegaan met nieuwe aansluitingen en hoe wordt omgegaan met lozingen 
die groter zijn dan 1 m3/dag. 
Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe we omgaan met de aanleg van riolering in het buitengebied. De 
wettelijke context is ook weergegeven in de notitie. 
Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de bijgevoegde beleidsregels. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


