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RIOLERING

Omschrijving maatregel 2007 2008

GRP  Vervanging, renovatie, naderonderzoek en reparatie Stand van zaken/Advies Stand van zaken /Advies

A. Nader onderzoek van vermoedelijke schade

Onderzoek i.v.m. constatering (waterpeil/schade) (bundelpost) In 2007 heeft vnl. interne voorbereiding plaatsgevonden. Dit o.a. door 

veldbezoeken, controle waterpassing, analyse beschikbare rioolinspecties 

etc. Ook is gestart met onderzoek (handhaving) om 'rook detectie' in te 

zetten voor opsporen van foute aansluitingen.

A. Begin 2008 is gestart met een pilot rookdetectie foutieve 

rioolaansluitingen op 'De Grift I'. De kosten voor deze pilot waren ca. € 

2.600. B. Inmiddels wordt het inmeten van diverse 'riool' hoogtes 

voorbereid dit mede i.v.m. voorbereiding Basis Rioleringsplan in 2009. C. 

in overleg met Beheer en onderhoud wordt een 2e fase rookdetectie 

voorbereid.      

B. Verwijderen grote obstructies

Herstellen doorstroming (inlaten, wortelfrezen etc.) Div. locaties in beeld gebracht en ernst/omvang is in beeld gebracht. In 

2008 wordt gefaseerd gestart met uitvoering Planmatig verwijderen 

obstakels.. 

 B. Op basis nieuwe (aanvullende) inspectie resultaten uit 2007 is een plan 

uitgewerkt. Op basis van dit plan is gestart met planmatige aanpak van 

klein onderhoud en onderzoek. o.a. Wortelfrezen totaal € 12.500 (Induron), 

Inlaten frezen I. € 2.000 (Induron), Inlaten frezen II € 20.000 (vd. Velden).

C. Reparatie i.v.m. levensduur

Reparaties Idem, zie bovenstaande maar dan voor planmatige reparaties. In 2008 

wordt gestart met eerste pilots Plaatselijk herstel riolering  

Diverse locaties zijn in kaart gebracht (aard en omvang) dit najaar wordt 

gestart met lokale reparaties vnl. op basis van aanbrengen van deel-re-

liningen. Offertes zijn aangevraagd. 

D. Vervangingen

Riool vervangingen in combinatie met noodzakelijk wegonderhoud                                
(nb. Riolering ten laste budget vervanging riolering en wegen ten laste van Onderhoud binnen de 

bebouwde kom) 

In kader van wegenonderhoud/reconstructie binnen de bebouwde kom is 

riolering vervangen/aangepast: Van Sandinckstraat en Oosterveen        (€ 

100.000)

In kader van gepland groot wegenonderhoud 2008 is/wordt de riolering 

vervangen en aangepast in: de Ankummerstraat, de Brandkolkstraat en de 

Westerstraat (€ 100.000). In aansluiting op GRP wordt bij vervanging altijd 

gestreefd naar aanleg van gescheiden stelsels en infiltratie en afkoppeling. 

Renovatie/vervanging waar voorlopig geen wegonderhoud noodzakelijk is                        
(nb. Vervanging, renovatie en re-ling en evt. noodzakelijk opbreken van de weg,  allen te laste van in 

budget vervanging riolering)

Ten laste van budget 2006 is in 2007 re-lining toegepast in o.a. 

Zandspeur, Westeinde en Kon. Wilhelminastraat. De riolering in de Burg. 

Bosch Bruisstraat was als gevolg van. scheurvorming aan 

vervanging/groot onderhoud toe. Daar wegenonderhoud op korte termijn 

niet te verwachten valt en overlast beperkt kon worden is gekozen voor 

het re-linen (intern bekleden van gehele buis) van de riolering. De firma 

Oomen heeft na meervoudige prijsaanvraag de opdracht voor de 

werkzaamheden ontvangen, kosten ca. € 87.000

naar aanleiding van re-lining Zandspeur en Westeinde is geconstateerd dat 

Burg. Bosch Bruiststraat op korte termijn aangepakt moest worden. De 

firma Oomen (€ 33.000) heeft aansluitend opdracht gekregen voor re-

linling van deze riolering. Op dit moment is 2e fase van renovatie/re-lining 

in voorbereiding. Daarnaast moet er een tweetal rioolstrengen worden 

vervangen in de Van Tydencampstraat en de Ter Culenstraat. De offerte 

voor deze twee straten is inmiddels ontvangen.

Afkoppeling,                                                                                             ( in kader 

onderhoud/herinrichting zijn meegenomen)

zie tekst 2008 >>>> Op diverse kleinschalige locaties wordt in samenwerking met buitendienst 

op openbaar terrein gewerkt aan Vasthouden (bijv. greppels, verlagen 

groen) dit in combinatie met regulier onderhoud. Deze toepassing heeft 

o.a. plaatsgevonden  bij de Polhaarweg, Mussenkamp, Ankummer ES, 

Geert Grootestraat, De Weitjes, De Horst en Van de Berglaan. In kader van 

groot onderhoud aan wegen is tevens afgekoppeld: Ankummerstraat, 

Zandspeur. In totaal is zo tot heden (2007/2008) circa 2,6 ha afgekoppeld

Totaal gecorrigeerde vervanging

Vervanging gemalen Onderzoek naar prioritering vervangen 'grotere' gemalen is gestart. Ook in 

2009 is budget opgenomen, uit efficiëntie overwegingen wordt in najaar 

2008 gestart met voorbereiding vervanging 2008 en 2009 

Najaar 2008 wordt gestart met voorbereiding van de noodzakelijke 

vervangingen van diverse gemalen. Ook wordt e.a.  waarnodig voorzien 

van Telemetrie (zie onderstaand). Ook in 2009 is voor vervanging een 

budget van € 50.000 beschikbaar. Vanuit efficiency worden beide 

budgetten gelijktijdig (in 2009) ingezet. 

B: Optimalisatie (onderzoek) en monitoring riolering

Verbeteringsmaatregelen (GRP)

Maatregelen Hoonhorst/Lemerlerveld onderzoek Hoonhorst loopt, Lemerlerveld wordt 2008 (formatie!). E.e.a. in 

afwachting uitkomsten OAS/BRP

Overleg met waterschap is gestart. De naar voren gehaalde OAS gaat 

mede in op deze lokale overlast. Uitvoering van maatregel worden dan ook 

pas in 2009 of later verwacht. N.a.v. BRP wordt de definitieve maatregel 

bepaald.

Verruiming riolering nabij Vechtbrug Dalfsen Wordt in combinatie met Waterfront opgepakt

Afkoppelen verhard oppervlak, gemeente Intern is begonnen met in kaart brengen van de eenvoudige kansen 

(greppels, banden zakken etc.) via de wijkuitvoerders is gestart met 

afkoppelen in combinatie met groen werkzaamheden. Voor grootschalig 

afkoppelen wordt Afkoppelkansen kaart afgewacht (start dec. 2007) In 

kader van opwaarderen/herwaarderen woonomgeving is ter hoogte van 

de begraafplaats Wilhelminastraat een deel van de weg en 

parkeerplaatsen afgekoppeld. Ook is een aanvang gemaakt met 

afkoppelen Ankummerstraat/Zandspeur (€ 12.000)

In combinatie met het wegonderhoud 2008 wordt Ankummerstraat en 

Zandspeur verder afgekoppeld. 

Afkoppelen door derden als gevolg van gemeentelijke subsidieregeling Binnen bestaande budgetten is dit jaar waarmogelijk afgekoppeld. Dit is 

voornamelijk praktisch ingevuld d.m.v. inzet buitendienst

Regeling is in voorjaar 2008 door gemeenteraad vastgesteld. Voor het 

eerste verzoek is inmiddels subsidie toegezegd.

Meetprogramma Waterschap faciliteert alle gemeenten in haar beheergebied. Centraal 

wordt de meetapparatuur ingekocht, procedure selectie/inkoop loopt.. 

Minimaal benodigde meters in kader vergunning zijn/worden geplaatst, in 

2008 is begonnen met vervanging van enkele oudere exemplaren en wordt 

aandacht geschonken aan meting aan (eventuele) probleemlocaties. 

Neerslag meting (Lemelerveld en Nieuwleusen) en meteo station op website 

(Dalfsen) 

n.v.t. Na gereedkomen nieuw gemeentehuis oppakken, uitvoering wordt 2009

Telemetrie rioolgemalen n.v.t. in 2008 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemalen welke nog 

op telemetriesysteem aangesloten moesten worden. Tevens is gekeken 

naar vervanging van diverse gemalen, vanuit efficiëntie wordt gestreefd  

naar combinatie van maatregelen.  

Maatregel overlast overstort Ruitenborghweg n.v.t. Overleg met waterschap is gestart. De naar voren gehaalde OAS gaat 

mede in op deze lokale overlast. Uitvoering van maatregel worden dan ook 

pas in 2009 verwacht. (relatie GRP<>Waterplan)

Diverse onderzoeken (tabel 8 GRP)

·     Actualiseren rioleringsbeheersysteem Continu Binnenkort wordt begonnen met actualisatie van de hoogtematen van de 

riolering van het rioolbeheersysteem. Deze data worden gebruikt voor de 

berekeningen die moeten worden uitgevoerd voor het opstellen van het 

Basisrioleringsplan. Dit plan levert de input voor de OAS waarvan het 

startoverleg inmiddels heeft plaatsgevonden.

·     Actualiseren verhard oppervlak (vlakkenkaart) Interne voorbereiding is gestart, doelstelling is eind 2008 e.a. in uitvoering 

te hebben. 

·     Onderzoek overlast overstort Ruitenborghweg Onderzoek loopt, trekker is Waterschap Groot Salland Overleg met waterschap is gestart. De naar voren gehaalde OAS gaat 

mede in op deze lokale overlast. Uitvoering van maatregel worden dan ook 

pas in 2009 verwacht. (relatie GRP<>Waterplan)

·     Onderzoek Hoonhorst en Lemelerveld Onderzoek wordt meegenomen in OAS, 1e resultaten worden in het eerste 

kwartaal van 2009 verwacht. Afhankelijk van nieuwe Basisrioleringsplan en 

de OAS wordt de definitieve uitvoering bepaald.

·     Opstellen afkoppelplan In verlengde Waterplan/GRP is aan Arcadis opdracht verstrekt het Quick-

scan afkoppelplan (zie waterplan) verder te verfijnen. Product wordt 

gepresenteerd als een soort Stadsplattegrond met afkoppellegenda 

legenda. Gereed eind 2008 

·     Actualiseren basisrioleringsplan Voorbereidingen zijn gestart om eind 2008/begin 2009 een nieuw BRP te 

laten opstellen. Offerte is inmiddels aangevraagd.

·     Optimalisatie afvalwaterstudie (OAS) Op verzoek van Waterschap naar voren halen (2008) dit i.v.m. druk op 

Rioolwaterzuivering Dalfsen

Samen met Waterschap Groot Salland is de voorbereiding opgepakt. Na 

selectie heeft Royal Haskoning opdracht gekregen.   

·     Adhoc-onderzoek (circa € 0,50 per inwoner) vanaf 2009 N.v.t. n.v.t.

·     Opstellen operationele plannen zie naderonderzoek, reparaties etc. zie naderonderzoek, reparaties etc.

Onderstaand overzicht is een samenvoeging van maatregelen uit het Waterpan en GRP.  Alle riolering gerelateerde maatregelen (opgenomen in 

GRP)  zijn verzameld onder de kop RIOLERING.   Water gerelateerde maatregelen (actie alleen vanuit Waterplan) zijn verwerkt onder WATER 


