
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 13

Onderwerp: Verlenging gemeentelijk rioleringsplan 2021

Datum: 3 november 2020

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 1175

Informant: Jelle Reitsma
j.reitsma@dalfsen.nl
(0529) 8323

Voorstel:
Het Addendum Gemeentelijk rioleringsplan 2021 vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad 
op 27 november 2017, loopt af op 31 december 2020. De gemeente Dalfsen heeft op basis van art. 
4.22 van de Wet milieubeheer een verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. Deze 
planplicht komt echter te vervallen bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2022. 
Het is dus nodig om één jaar te overbruggen. Het voorgestelde addendum beoogt dan ook om het 
gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 te verlengen tot het moment dat de Omgevingswet in werking 
treedt. Vanaf 2022 gaat het gemeentelijk rioleringsplan waarschijnlijk op in het omgevingsplan en/of 
programma's die mede binnen het samenwerkingsverband RIVUS worden opgesteld. 

Argumenten:
1. Het Addendum Gemeentelijk rioleringsplan 2021 geeft invulling aan de planplicht conform de Wet 
milieubeheer door het aflopende gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 met één jaar te verlengen 

 Een addendum zorgt ervoor dat er niet voor één jaar een geheel nieuw gemeentelijk 
rioleringsplan geschreven hoeft te worden en er wel invulling wordt gegeven aan de planplicht. 

 Het principe van een addendum voor verlenging is door meerdere gemeenten binnen het 
samenwerkingsverband RIVUS toegepast. 

2. Het huidige gemeentelijk rioleringsplan is voldoende actueel om ook in het jaar 2021 te kunnen 
gebruiken
Het gaat hier om een procedurele verlenging van het bestaande beleid. Rond dit beleid zijn er de 
afgelopen jaren geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest die er toe leiden om een 
verdergaande actualisatie door te voeren. Wel is het addendum gebruikt om nieuwe planvorming en 
ontwikkelingen te benoemen die raken aan het gemeentelijk rioleringsplan. Voorbeelden hiervan zijn 
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), het toevoegen van een klimaattafel binnen het regionale 
samenwerkingsverband RIVUS, de toekomst van het gemeentelijk rioleringsplan en een 
grondwaterdata analyse.

Kanttekeningen
Geen

Alternatieven:
1. Er kan gekozen worden om voor één jaar een nieuwe gemeentelijk rioleringsplan op te stellen 
Aangezien het gemeentelijk rioleringsplan vanaf 2022 waarschijnlijk opgaat in het omgevingsplan 
en/of programma's, en dus in een andere vorm terug gaat komen, is het niet aan te raden om voor 
slechts één jaar nog een plan in de "oude" vorm te ontwikkelen. 

Duurzaamheid:
Het gemeentelijk rioleringsplan is er mede op gericht om invulling te geven aan het thema 
duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het beleid rond het afkoppelen van hemelwater op het 
gemengde rioolstelsel en de bijbehorende stimuleringsregeling.

Financiële consequenties:
De in dit Addendum voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties. De financiële 
posten die betrekking hebben op het gemeentelijk rioleringsplan zijn al vastgesteld in de 
programmabegroting 2021-2024. Wel wordt er in dit addendum een in 2021 eenmalig uit te voeren 
onderzoek toegevoegd. Binnen dit onderzoek worden de grondwaterstanden over de afgelopen jaren 
geanalyseerd. Op de resultaten hiervan wordt, met het oog op de toekomst, een klimaatanalyse 
uitgevoerd. Daarnaast gaat onderzocht worden of en hoe het grondwatermeetnet geoptimaliseerd 
moet worden. De kosten hiervoor bedragen in 2021 eenmalig €15.000. Dit onderzoek kan bekostigd 
worden uit het budget van €30.000 dat jaarlijks beschikbaar is voor studies en heeft daardoor dus 
geen financiële consequenties. Dit budget valt onder het budget ‘Rioleringen’.

Communicatie:
Wanneer het addendum vast wordt gesteld door de raad zal dit teruggekoppeld worden naar de 
personen die input hebben geleverd op het addendum en op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd. 



                                                                       

Vervolg:
In 2021 gaat binnen het samenwerkingsverband RIVUS gewerkt worden aan de invulling van het 
gemeentelijk rioleringsplan onder de Omgevingswet. Als binnen RIVUS, gezamenlijk de bouwstenen 
zijn bepaald kan hier verdere invulling aan worden gegeven binnen de gemeente Dalfsen. De 
verwachting is dat dit rond de zomer van 2021 gereed is. 

Bijlagen:
Bijlage 1: Addendum gemeentelijk rioleringsplan 2021
Bijlage 2: Gemeentelijk rioleringsplan Dalfsen 2017-2020

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020, nummer 1175;

overwegende dat
- Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017-2020 zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 27 

november 2017 afloopt op 31 december 2020. 
- Gemeente Dalfsen op basis van art. 4.22 van de Wet milieubeheer een verplichting heeft om een 

gemeentelijk rioleringsplan op te stellen. 
- Deze planverplichting komt te vervallen bij het in werking treden van de Omgevingswet. 
- Het voorlopig de planning is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. 
- Dit addendum beoogt het gemeentelijk rioleringsplan 2017-2020 te verlengen tot het moment dat 

de Omgevingswet in werking treedt. 
- Wordt voorzien dat het gemeentelijk rioleringsplan vanaf 2022 opgaat in het omgevingsplan en 

programma’s die mede in het samenwerkingsverband RIVUS worden opgesteld. 

gelet op de conform de Wet milieubeheer geldende planverplichting voor gemeenten van het hebben 
van een gemeentelijk rioleringsplan;

b e s l u i t :

vast te stellen het Addendum Gemeentelijk rioleringsplan 2021.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
14 december 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


