
Schriftelijke vragen fractie VVD 
 
 
Onderwerp: (mogelijkheden bij) het afkoppelen van  hemelwaterafvoeren in Dinkelland 
 
Geacht College, 
 
We hebben weer te maken met een droge periode en inmiddels is het beregenen van het land en de 
tuin ook weer begonnen. We zijn als Dinkellandse VVD benieuwd of er mogelijkheden zijn om 
langere, droge periodes beter door te komen. Wij denken dat, naast de gemeente, inwoners ook hun 
steentje bij kunnen dragen aan het terugdringen van droogte en wateroverlast door bijvoorbeeld 
hemelwaterafvoeren af te koppelen. Hierdoor wordt bij extreme regenval de piekbelasting van het 
gemengde riool beperkt. Daarnaast wordt het regenwater dan op eigen grond afgevoerd en het 
wordt het niet onnodig vervoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wij vinden wel dat, indien 
inwoners van Dinkelland bereid zijn de hwa af te koppelen, deze inwoners hiervoor beloond mogen 
worden door eventueel een lagere rioolheffing. Daarom stellen we als Dinkellandse VVD de volgende 
schriftelijke vragen. 
 
1. Wat zijn de jaarlijkse kosten voor Dinkelland om afvloeiend hemelwater in te zamelen en te 
verwerken in een RWZI? 
 
2. Hoeveel is dit gemiddeld per huishouden? 
 
3. In hoeverre draagt het (massaal) afvoeren van hemelwater op eigen grond bij aan het 
terugdringen van deze kosten in Dinkelland en gemiddeld per huishouden? 
        a) Indien het de kosten terugdringt, wat vindt het College ervan om      
            eigenaren van deze percelen minder rioolheffing te laten betalen? 
        b) Waarom betalen Dinkellandse eigenaren van percelen die het  
             hemelwater afvoeren op eigen terrein dezelfde rioolheffing als     
             eigenaren van percelen die het hemelwater afvoeren via het    
             (gescheiden) riool? 
 
4. In hoeverre draagt het afvoeren van hemelwater op eigen grond bij aan het voorkomen van 
(extreme) droogte? 
        a) Welke extra maatregelen dienen/kunnen perceeleigenaren in dit soort  
            situaties (te) nemen naast het (eventueel) doorzagen van de    
            hemelwaterafvoeren? 
        b) Indien extra maatregelen benodigd, kan het College een inschatting  
            maken hoeveel de kosten hiervan gemiddeld per huishouden bij     
            gemiddelde kavelgrootte zouden kunnen zijn? 
 
5. Is het afkoppelen van hemelwaterafvoeren bij alle huishoudens in Dinkelland mogelijk? Zo nee, in 
welke situaties is dit niet mogelijk en waarom niet? 
 
6. Welke mogelijkheden zijn er in Dinkelland voor perceeleigenaren m.b.t. professioneel advies over 
het afkoppelen van hemelwaterafvoeren? 
 
7. Welke nadelen zouden er volgens het College kunnen zijn bij het afkoppelen van 
hemelwaterafvoeren? 
 
8. Kan het College een inschatting maken in hoeverre het (massaal) afkoppelen van 
hemelwaterafvoeren bijdraagt aan een langere levensduur van het Dinkellandse riool? 



 


