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Onderwerp
Prioriteri ngsvoorstel knel punten riolering

Voorstel
Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief op de toezegging bij de vaststelling van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 20L7 -2O2L

Inleiding
Op 11 september 2077 en daarna op 9 januari 2018 is de raad geTnformeerd overde
stand van zaken om te komen tot een prioriteringsvoorstel van knelpunten gebaseerd op
het gemeentelijkrioleringsplan (GRP). Naar aanleiding van het GRp wordt een
basisrioleringsplan (BRP) opgesteld en een prioriteringsvoorstel met knelpunten in de
riolering. Toegezegd is om dit prioriteringsvoorstel aan de raad ter besluitvorming aan te
bieden.
Om te komen tot een goed prioriteringsvoorstel ten aanzien van aanpak van knelpunten,
is het noodzakelijk om een duidelijk en compleet beeld te hebben over het functioneren
van het rioolstelsel, het BRP. Momenteel vindt de afronding hiervan plaats.

Beoogd effect/doel
Middels bijgaande conceptbrief wordt nadere informatie verstrekt over het opstellen van

het BRP en het prioriteringsvoorstel van knelpunten in de riolering.
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Zie bijgevoegde raadsinformatiebrief
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Onderwerp :

Prioriteringsvoorstelknelpuntenriolering

Beste Raadsleden,

Op ll september 2077 en vervolgens op 9 januari 2018 heeft u een raadsinformatiebrief
ontvangen over de toezegging bij vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2OL72021 (GRP). Hierbij bent u onder andere geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot een prioriteringsvoorstel van knelpunten in de riolering. Met het vaststellen
van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2OL7-2021 (GRP) heeft u opdracht gegeven om een
Basisrioleringsplan (BRP) op te stellen. Momenteel vindt de afronding hiervan plaats. In
deze brief ontvangt u nadere informatie over het opstellen van het BRp en een
prioriteringsvoorstel van knelpunten in de riolering.

Basisrioleringsplan
Het Basisrioleringsplan is een beschrijving over het functioneren van het rioolstelsel, de
onderdelen van het rioolstelsel, hydraulische berekeningen, emissieberekeningen en een
opsomming van de maatregelen die zullen worden getroffen om de riolering te laten
voldoen aan de gestelde (hydraulische en milieutechnische) eisen.

Bij het opstellen van het BRP worden hydraulische berekeningen uitgevoerd die inzicht
geven over de knelpunten met betrekking tot wateroverlast. Uit de emissieberekeningen
kan worden geconcludeerd of aan de eisen van Waterschap Limburg wordt voldaan.

Prioriteri ngsvoorstel knelpunten
Om te komen tot een goed prioriteringsvoorstel ten aanzien van aanpak van knelpunten,
is het noodzakelijk om een duidelijk en compleet beeld te hebben over het functioneren

van het rioolstelsel, het

BRP.

Daar wij momenteel bezig zijn met de afronding van het BRP hebben wij het plan daarom
ook nog niet aan uw raad ter beschikking kunnen stellen. Het opstellen van het BRP vergt
meer tijd omdat de actualisatie van de databestanden langer duurt dan waar wij van uit
zijn gegaan. Tevens werd onlangs duidelijk dat met name op een aantal overstortlocaties
de milieutechnische eisen zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke
uitgangspunten in het begin van het proces. waterschap Limburg is bij dit proces
betrokken. Na nader en gedetailleerder onderzoek hebben zij, als bevoegd gezagt besloten
op sommige locaties, ter bescherming van de flora en fauna, de milieutechnische eisen
verder aan te verscherpen.
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Wij vinden het belangrijk om, samen met de gemeenteraad, een zorgvuldig proces te
doorlopen om te komen tot een vastgesteld prioriteringsvoorstel. Daar op dit moment het
BRP nog niet volledig gereed is, is het nu niet mogelijk om een goed uitgewerkt
prioriteringsvoorstel te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2018.
Vanwege deze nieuwe feiten en omstandigheden voorzien wij dat, gelet op het
besluitvormingsproces door uw raad, behandeling in het tweede deel van 2018 aan de
orde komt. De concrete behandeling van het prioriteringsvoorstel van knelpunten in de
riolering, zullen wij aan de nieuwe gemeenteraad voorleggen.

Wij hopen u met deze lnformatie een volledig beeld te hebben gegeven van de toezegging
en de stand van zaken over het prioriteringsvoorstel knelpunten riolering volgens het BRP.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Patrik Trines van de afdeling
Openbaar Gebied. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 53 52 en per e-mail op
P.Trines@tweert. nl.
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