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Onderwerp
Prioriteitenlijst knelpunten riolering.

Voorstel
Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prioriteitenlijst
knelpunten riolering.

Inleiding
Op 3 oktober 2016 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (GRP) vastgesteld. In dit
GRP is o.a. het beleid ten aanzien van de riolering geformuleerd en zijn uit te voeren
rioleringsmaatregelen opgenomen. Dit zijn maatregelen die ten tijde van het opstellen van
het GRP concreet bekend waren.
Onlangs is het opstellen van een Basisrioleringsplan (BRP) voor de gehele gemeente
afgerond. Het BRP betreft een hydraulische doorrekening van het huidige rioolstelsel.
Hiermee worden knelpunten ten aanzien van het huidige rioolstelsel inzichtelijk gemaakt.
Het BRP is tevens bedoeld om mogelijk te treffen maatregelen voor deze knelpunten
hydraulisch door te rekenen en te bepalen wat het effect hiervan is. Dit geldt voor de
beperking van wateroverlast en ook voor verbetering van de waterkwaliteit van de
waterlossingen waarop overstorten plaatsvinden. Uit het BRP volgen enkele maatregelen
welke nog niet in het GRP zijn opgenomen.
Naast het opstellen van een BRP is in de afgelopen periode ook een klimaatstresstest
uitgevoerd voor de gemeente Weert. Dit is gebeurd binnen het samenwerkingsverband
Waterpanel Noord. Met behulp van de klimaatstresstest zijn locaties bepaald die
kwetsbaar zijn voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Hierbij is ook
gekeken naar de klachten en meldingen die bekend zijn. Bij de uitwerking van
rioleringsmaatregelen wordt telkens getoetst wat het effect van deze maatregel is op de
locaties die uit de stresstest volgen.
Op basis van het GRP, het BRP en de klimaatstresstest is de voorliggende prioriteitenlijst
knelpunten riolering opgesteld. Een toelichting hierop is gegeven tijdens de
informatiebijeenkomst van 2 oktober 2018.
De meeste maatregelen met prioriteit 1 zijn al opgenomen in het GRP, namelijk 12 van de
13. Hiermee is ook voorzien in dekking van de kosten. Eén van de belangrijke punten in
de prioriteitenlijst is het opheffen van wateroverlast in Boshoven. Binnen de planperiode
van het huidige GRP is wel het onderzoek naar mogelijke oplossingen opgenomen, maar
niet de uitvoering ervan. Het onderzoek naar de wateroverlast Boshoven bevindt zich
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momenteel in de finale fase. Zodra het onderzoek is afgerond wordt aan uw raad een
separaat voorstel voorgelegd om te komen tot financiële dekking van de te nemen
maatregelen. Naar verwachting ligt dit voorstel in de eerste helft van 2019 ter
besluitvorming aan u voor.

Beoogd effect/doel
De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken.

Argumenten
1.1 Informeren knelpunten riolering
Met de voorliggende prioriteitenlijst wordt u geïnformeerd over de knelpunten in het
rioolstelsel.
1.2 Gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen
De gemeenteraad heeft aangegeven graag eventuele wensen en bedenkingen kenbaar
te willen maken voor aanpak van knelpunten in de riolering. Dit is gebeurd tijdens de
vaststelling van het GRP op 3 oktober 2016. De wethouder heeft destijds toegezegd
een prioriteringsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.

Financiële gevolgen
In de prioriteitenlijst zijn 13 maatregelen opgenomen met prioriteit 1. Van deze
maatregelen zijn er 12 al voorzien in het GRP. Het uitvoeren van maatregelen voor het
opheffen van wateroverlast in Boshoven, eveneens prioriteit 1, is niet in het GRP voorzien.
Tijdens de informatiebijeenkomst van 2 oktober 2018 is verzocht om dit lang slepende
probleem zo snel mogelijk aan te pakken. Naar verwachting ligt een voorstel hierover,
inclusief de financiële dekking, in de eerste helft van 2019 ter besluitvorming aan u voor.
De maatregelen met prioriteit 2, 3 en 4, die nog niet zijn opgenomen in het GRP, worden
opgenomen in het GRP vanaf 2022.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie
Niet van toepassing.

Advies raadscommissie
De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
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Bijlagen
•

Prioriteitenlijst knelpunten riolering, versie 20181002.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 3

Nummer raadsvoorstel: DJ-597779

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018

besluit:
Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prioriteitenlijst
knelpunten riolering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2019.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

