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Onderwerp : WijzigingraadsvoorstelGemeentelijkrioleringsplanc.s

Beste meneer, mevrouw,

Op de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad d.d. 29 september 2O16ligt het
Gemeentelijk rioleringsplan 2OL7-2021 en het Waterketenplan Limburgse Peelen 2077-
2O2t ter besluitvorming voor. Middels deze brief attenderen wij op een wijziging in de
voorgelegde stukken met nr. RAD-001312 die reeds in uw bezit zijn.

Wijziging van voorstel
Zowel het Gemeentelijk rioleringsplan als het Waterketenplan ligt ter besluitvorming voor
Abusievelijk is in de reeds verspreide documenten vermeld dat het Waterketenplan ter
kennis name aangeboden wordt.
Bedoeld is om naast het Gemeentelijk Rioleringsplan ook het Waterketenplan Limburgse
Peelen vast te laten stellen door uw gemeenteraad. In Gemeente Oplossingen hebben we
de teksten van het raadsvoorstel met nr. RAD-0013L2gewijzigd en middels deze brief
willen wij u dit extra onder de aandacht brengen.

Wijziging genoemde bedragen
Tevens is een tekstdeel gewijzigd in het Gemeentelijk Rioleringsplan op blz. 28, onder 5.5
De genoemde bedragen zijn aangepast op de bedragen die gehanteerd zijn voor de
berekening van de rioolheffing, te weten €738.323,- in de eerste vijf jaaren vanaf 2021
€ 775.225,-.

Toevoeging bijlage "Lijst met overstorten"
Tenslotte is zeer recent een verzoek van het Waterschap ontvangen om een lijst van alle
overstorten tussen gemeente en Waterschap vast te stellen, Gebruikelijk is om die lijst op
te nemen in het Basis Rioleringsplan. Dit zogenaamde BRP wordt voor de gemeente Weert
nog uitgewerkt. Vandaar dat opname van de lijst met overstorten in het Gemeentelijk
rioleringsplan wordt meegenomen. Hiermee worden de overstorten van gemeentelijk
water op het oppervlakte water dat in beheer is bij het waterschap formeel vastgelegd.
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