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Over dit plan

Dit gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
beschrijft het water- en rioleringsbeleid
voor de periode 2018-2022. Het is
relevant voor bestuurders, medewerkers
van gemeente en waterschap en voor
inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars
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Functies
Kernpunten
Planvorming
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effluentlozing van rwzi Losser op de Dinkel

Over dit plan

Inhoud

Reikwijdte
Dit gemeentelijk rioleringsplan, afgekort als GRP,
beschrijft ons beleid en de planning voor de periode
2018 t/m 2022 en geeft een doorkijk op lange termijn.
Het gaat over de drie gemeentelijke watertaken
(afvalwater, hemelwater en grondwater) en over de
raakvlakken met de ruimtelijke omgeving, het
oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering (rwzi).
Het plan heeft betrekking op het hele gemeentelijk
grondgebied. Een beschrijving hiervan staat in de
bijlage Water en riolering in Losser.

Functies
Dit GRP dient als:
 document waarmee we voldoen aan de wettelijke
planverplichting (Wm art. 4.22);
 document voor besluitvorming over het water-, en
rioleringsbeleid;
 uitvoeringsprogramma voor de periode 2018 t/m
2022;
 basis voor de financiële planning vanaf 2019;
 leidraad en kader voor de uitvoering;
 informatiebron voor inwoners en bedrijven, waarin
is vastgelegd wat de gemeente doet en waarvoor
inwoners en bedrijven zelf moeten zorgen;
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 informatiebron voor ontwikkelaars over lokale
eisen zoals hemelwaterberging.
Daarnaast bevat dit plan bouwstenen voor het
toekomstig omgevingsplan. Met de komst van de
Omgevingswet omstreeks 2020, verdwijnt of wijzigt
de wettelijke verplichting voor een GRP. In plaats
daarvan komen nieuwe planvormen zoals de
omgevingsvisie en het omgevingsplan met daarbij
een rioleringsprogramma.

Kernpunten
De komende planperiode zetten we grote stappen op
de volgende drie punten:
 We gaan Losser klimaatbestendig maken
 en om dat voor elkaar te krijgen werken we aan
water, riolering en de ruimtelijke omgeving als een
geheel.
 We gaan de financieringsvorm aanpassen om de
rioolheffing ook op lange termijn betaalbaar te
houden en minder risicovol.

Over dit plan
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Planvorming
Water en riolering zijn onderdeel van onze werk- en
leefomgeving. Dit plan is dan ook afgestemd op de
andere beleidsterreinen voor de werk-/leefomgeving
en het beheer van de openbare ruimte. Diverse
medewerkers van gemeenten en waterschap hebben
een bijdrage geleverd. Om dit in goede banen te
leiden is in groepen gewerkt:
 de verantwoordelijke portefeuillehouders gaven
richting en zorgde voor bestuurlijke afstemming;
 een kerngroep van beleidsmedewerkers zorgde
voor de vakinhoudelijke ervaring en voortgang in
het planproces;
 een adviesgroep met medewerkers van financiën,
RO, wegen en groen zorgde voor inbreng vanuit
hun vakdisciplines en een bredere afweging van
keuzes.
De deelnemers van deze groepen zijn vermeld in het
colofon. In werkbijeenkomsten en overleggen
hebben zij gezamenlijk dit GRP tot stand gebracht.
Broks-Messelaar Consultancy verleende
procesmatige en inhoudelijke ondersteuning.
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Externe overlegpartners
Het GRP is opgesteld in overleg met Waterschap
Vechtstromen en in concept voorgelegd aan de
Provincie Overijssel in het kader van de
gebiedsdossiers voor de grondwaterbescherming.

Het laatste GRP
Dit is voor Losser het laatste rioleringsplan in deze
vorm. Met de komst van de Omgevingswet, gepland
in 2021, verdwijnt waarschijnlijk de verplichting om
een GRP op te stellen. Het rioleringsbeleid wordt
onderdeel van de omgevingsvisie en het
omgevingsplan van de gemeente.
Met de Omgevingswet wordt de regelgeving
aangepast op de moderne integrale benadering van
omgevingsvraagstukken. Ook dit GRP 2018-2022
omarmt zo’n benadering. Keuzes en ontwerpen
stemmen we af op (functies van) de omgeving als
geheel. Dit GRP bevat al bouwstenen voor de
nieuwe planvormen, zoals de omgevingsvisie en het
omgevingsplan (met rioleringsprogramma).

Over dit plan
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Ontwikkelingen

Het stedelijk waterbeheer is volop in
ontwikkeling. De klimaatverandering en de
roep om doelmatigheid vragen om nieuwe
werkwijzen. Alleen voldoen aan normen
volstaat niet meer. We moeten norm-,
effect- en kansgericht werken aan een
toekomstbestendig (afval)watersysteem,
gebruikmakend van nieuwe inzichten en
technieken en afgestemd op de
(stedelijke) omgeving.
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Doelmatigheid
In Nederland stijgen de kosten van het rioleringsbeheer, onder andere omdat de komende decennia
veel geïnvesteerd moet worden in rioolvervanging en
klimaatmaatregelen. Met het bestuursakkoord Water
van 2011 is er een opgave om deze kostenstijging te
beperken. Het water- en rioleringsbeheer moet doelmatiger, ofwel effectief en efficiënt. De focus ligt niet
op het voldoen aan normen, maar op het efficiënt
aanpakken van bestaande of dreigende problemen.

Klimaatverandering
De gemiddelde temperatuur in Nederland is sinds
1951 met 1,4 graden gestegen en zal deze eeuw
verder toenemen. Het klimaat heeft grote invloed op
het water- en rioleringsbeheer. In de Deltabeslissing
Ruimtelijke adaptatie hebben alle overheden samen
de ambitie vastgelegd om Nederland voor 2050 zo
goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te
richten. In de Nationale klimaatadaptatiestrategie
“Aanpassen met ambitie” zijn de gevolgen van de
verwachte klimaatverandering in beeld gebracht, en
is aangegeven hoe Nederland zich kan aanpassen
aan klimaatverandering. En op prinsjesdag 2017, is
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018
verschenen. Hierin staat onder andere dat uiterlijk in
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2019 de kwetsbaarheden
geanalyseerd moeten
worden in stresstesten.
Dat het klimaat verandert
staat vast, maar het is nog
onzeker hoeveel en hoe groot de
effecten op het waterbeheer
zullen zijn. Modern waterbeheer
betekent omgaan met
onzekerheid. In dit GRP wordt
uitgegaan van de KNMI’14
klimaatscenario’s voor Nederland.
Bij keuzes over investeringen gebruiken we het
scenario 2085 W H en gaan we uit van een gemiddeld
tot groot effect op neerslagextremen
center
upper
(meteogegevens W H
en W H
). Deze
uitgangspunten kunnen bijgesteld worden als in de
toekomst de kennis over de klimaateffecten
toeneemt.
Klimaatscenario
Het KNMI heeft klimaatscenario’s opgesteld voor 2050 en
2085. Riolen hebben een lange levensduur en bij aanleg
moet rekening worden gehouden met de omstandigheden
over 60 à 80 jaar. Daarom wordt gekeken naar de
scenario’s per 2085.
Tot nu toe ligt de werkelijke waargenomen klimaatverandering aan de bovenkant van de voorspellingen. Daarom is
Ontwikkelingen
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gekozen om uit te gaan van het scenario WH. Dit staat voor
warm (+3,5 °C) en een hoge waarde voor verandering van
het luchtstromingspatroon. Verder is ervan uitgegaan dat
het effect op neerslagextremen gemiddeld tot groot is
(”center” en “upper”). “Upper” is de bovenkant van de
voorspelling voor neerslaghoeveelheden in regenbuien. De
H in het scenario WH moet niet worden verward met de
regio H van de neerslagregimes L, G, H en H+. Losser ligt
in de regio’s L en G (laag en gemiddeld), maar de
neerslagregimes hebben weinig of geen effect op korte
regenbuien.

omgeving nodig om de riolering en het watersysteem
goed te laten functioneren. Het klimaatbestendig
maken van de riolering kan niet met alleen
ondergrondse maatregelen. Kortom water en
riolering zijn verweven met de (stedelijke) omgeving.
Water, riolering en water hebben elkaar nodig. Het is
slimmer om keuzes en ontwerpen af te stemmen op
het geheel. Met de invoering van de Omgevingswet
wordt ook de regelgeving hierop aangepast.
Vooruitlopend daarop gaat dit GRP uit van de
integrale benadering van de ruimtelijke omgeving.

Nieuwe stoffen

afbeelding 1

waargenomen en voorspelde klimaatverandering

Integraal omgevingsbeleid

Een goed functionerende riolering en zuivering
zorgen ervoor dat er niet teveel verontreinigingen in
het oppervlaktewater of de grond terecht komen. Tot
circa 2010 werd vooral gelet op nutriënten (zuurstofverbruik), metalen en bestrijdingsmiddelen, die de
waterkwaliteit bedreigen. Pas recent is er aandacht
voor stoffen die in zeer kleine hoeveelheden
voorkomen, maar toch schadelijk zijn, zoals
medicijnresten. In de afvalwaterketen moet rekening
worden gehouden met deze ‘nieuwe stoffen’.

Water en riolering zijn nodig om de (stedelijke)
omgeving goed te laten functioneren. Dit geldt ook
andersom. Er zijn aanpassingen in de stedelijke
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Grondwaterbescherming
De provinciale omgevingsverordening stelt eisen aan
activiteiten en bouwwerken in grondwaterbeschermingsgebieden. Dit heeft gevolgen voor het
rioleringsbeheer in Losser.
Provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten,
waterschappen, Vitens en Rijkswaterstaat
gebiedsdossiers opgesteld (zie website). Hierin zijn
risico’s in kaart gebracht. In 2018 volgen
clusteroverleggen en themabijeenkomsten om
effectieve maatregelen te bepalen.
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Binnen het grondwaterbeschermingsgebied is extra
aandacht nodig bij afkoppelen (regenwater van
verontreinigde wegen) en het voorkomen van
lekkage van vuilwaterriolen (frequente inspecties en
snelle actie in geval van lekkage). Dit is
meegenomen in het programma van dit GRP en
toegelicht in de bijlagen.
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Financieringsvorm
In het voorgaande vGRP is aangekondigd om
onderzoek te doen naar de financieringswijze van
investeringen in de riolering. Dit onderzoek is
uitgevoerd door het Twents Waternet. Er is in beeld
gebracht welke financieringsvorm de Twentse
gemeenten hanteren en wat de effecten zijn.
Voor 2004 betaalden veel gemeenten (een deel van)
de investeringen ineens. Rond 2004 werd het
gangbaar om alle rioleringsinvesteringen te activeren
en af te schrijven over de gebruiksperiode. De
kapitaallasten (afschrijving en rente) waren laag,
maar met de jaren stapelen de kapitaallasten zich
op. Hiermee worden de nadelen van afschrijven
merkbaar: een hoog aandeel vaste (niet beïnvloedbare) lasten, rentekosten en rentegevoeligheid. Het
alternatief is om (terug) over te stappen op het
ineens betalen van de investeringen. Dit kan door
dotaties te doen aan een voorziening, waaruit
vervolgens de vervangingsinvesteringen worden
betaald. Echter, de overstap leidt tot hogere kosten
op korte termijn.
Bij dit GRP zijn varianten voor aanpassing van de
financieringsvorm doorgerekend. De voorkeursvariant is in het kostendekkingsplan van dit GRP
verwerkt.
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Taken en doelen

De gemeente heeft wettelijke zorgtaken
voor afvalwater, hemelwater en
grondwater. In dit rapportdeel staat
waarvoor de gemeente zorgt en
waarvoor bewoners en bedrijven zelf
verantwoordelijk zijn.
Ook is beschreven welke doelen we
nastreven. Deze doelen zijn niet
gebonden aan een planperiode, maar
gelden voor de lange termijn.
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Zorgtaak afvalwater
Huishoudelijk afvalwater
De gemeente zorgt voor het
inzamelen en afvoeren van
huishoudelijk afvalwater:
 binnen de bebouwde kom en
 voor zover het doelmatig is, in het buitengebied.

 In de toekomst komen er misschien meer
(wettelijke) mogelijkheden voor particuliere
afvalwatervoorzieningen, bijvoorbeeld op plaatsen
waar drukriolering niet (meer) doelmatig is. In dat
geval kunnen de gemeente en eigenaren
afspraken maken over particuliere
afvalwatervoorzieningen, voor zover dit volgens
(toekomstige) wetgeving is toegestaan.

Bedrijfsafvalwater
Deze taakopvatting geldt voor stedelijk afvalwater.
Dat is afvalwater dat voornamelijk bestaat uit
huishoudelijk afvalwater.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor verwerking
van het bedrijfsafvalwater. In sommige gevallen
gebeurt dit via de gemeentelijke riolering.

Het inzamelen gebeurt vanaf de perceelgrens.
Bewoners en bedrijven moeten zelf zorgen voor de
riolering op hun perceel.

Zorgtaak hemelwater

Uitzonderingen vanwege doelmatigheid
 In delen van het buitengebied waar geen riolering
ligt, is het niet altijd doelmatig dat de gemeente
voor het afvalwater zorgt. In die gevallen is de
gemeente ontheven van de zorgplicht en hebben
de bewoners of eigenaren een eigen
afvalwatervoorziening, zoals een IBA. Dit kan in
de toekomst veranderen, maar daar zijn geen
plannen voor.
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De gemeente zorgt binnen de
bebouwde kom voor het
inzamelen en verwerken van:
 hemelwater van het
openbaar gebied, zoals
straten en pleinen;
 hemelwater van bestaande woonpercelen zonder
regenwaterberging op het perceel. Dit geldt voor
de meeste wijken in Losser.
 de pieken van grote regenbuien van
bedrijfsterreinen, nieuwe woonwijken en
Taken en doelen

Inhoud
herinrichtingen vanaf het jaar 2000, waarbij er in
het ontwerp van uitgegaan is dat het regenwater
(deels) op de percelen wordt verwerkt. Dit geldt
voor de meeste bedrijventerreinen en voor
woningen met regenwaterberging op het perceel.
Het inzamelen gebeurt vanaf de perceelgrens.
Bewoners en bedrijven moeten er zelf voor zorgen
dat het hemelwater op de juiste wijze op de
perceelgrens wordt aangeboden. Bij nieuwbouw en
verbouw moet de regenwaterafvoer gescheiden zijn
van het vuile afvalwater en meestal moet het
regenwater bovengronds worden aangeboden. Als
oude gemengde riolen in een straat worden
vervangen door gescheiden riolering, moeten
bewoners en bedrijven hun lozing hierop aanpassen,
als dat redelijkerwijs mogelijk is.
In het buitengebied wordt geen hemelwater
ingezameld. De bewoners en bedrijven in het
buitengebied zijn hier zelf verantwoord voor. Het is
niet toegestaan om regenwater op de drukriolering te
lozen.
Bij bedrijfsterreinen, nieuwe woonwijken en
herinrichtingen moeten bewoners, eigenaren of
ontwikkelaar zorgen voor regenwaterberging (en
infiltratie. Deze berging moet voldoende groot zijn. Bij
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de informatie voor bewoners, bedrijven en
ontwikkelaars is aangegeven hoeveel waterberging
is vereist.
Uit voorgaande alinea’s blijkt dat de gemeente lang
niet in alle gevallen voor het hemelwater zorgt. Wat
bewoners en bedrijven zelf moeten doen is
afhankelijk van het gebied, bouwjaar, soort perceel
en het type rioolstelsel. De details staan bij de
informatie voor bewoners en informatie voor
bedrijven. Hier is ook aangegeven hoe bewoners het
hemelwater moeten aanbieden op de perceelgrens.
Hemelwaterverordening
Gepland is om in 2018 of 2019 een hemelwaterverordening
op te stellen. Hierin komt te staan in welke gevallen en hoe
regenwater mag worden afgevoerd naar de gemeentelijke
(regenwater)riolering.

Het waterschap zorgt voor zuivering van hemelwater
dat, gemengd met vuil water, via de gemeentelijke
riolering wordt aangevoerd. Dit gebeurt zolang het
voor de gemeente nog niet mogelijk of doelmatig is
om het schone hemelwater gescheiden in te
zamelen.
Wateroverlast
Bij het inzamelen en verwerken van hemelwater
zorgt de gemeente er ook voor dat de kans op
Taken en doelen
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wateroverlast klein blijft. Bij streefwaarden
wateroverlast staat hoever de gemeente de risico’s
wil verminderen.

Zorgtaak
grondwateroverlast
In sommige gevallen neemt de
gemeente maatregelen tegen
grondwateroverlast, maar
alleen maatregelen in openbaar
gebied. Bewoners en bedrijven
zijn zelf verantwoordelijk voor
eventuele maatregelen op hun
perceel.

De grondwatertaak betekent niet dat de gemeente
voor een bepaalde grondwaterstand zorgt. Het gaat
om maatregelen tegen overlast. En overlast kan lang
niet altijd worden opgelost met doelmatige
maatregelen in het openbaar gebied.

Aanspreekpunt voor water
Inwoners en bedrijven kunnen met al hun vragen,
aanvragen en meldingen bij de gemeente terecht,
uitgezonderd vragen over de diensten van het
drinkwaterbedrijf. Gemeenten en waterschap werken
samen bij de behandeling van de (aan)vragen. Voor
vragen over waterkwaliteit, zuivering, peilbeheer en
waterkeringen kunnen bewoners en bedrijven ook
direct contact opnemen met het waterschap

De gemeente zorgt voor
maatregelen tegen grondwateroverlast, als
 er structurele overlast is door de
grondwaterstand,
 die met maatregelen in openbaar gebied
verholpen of verminderd worden
 en de maatregelen doelmatig zijn.
Bij de informatie voor bewoners. staat wat precies
wordt verstaan onder structureel en doelmatig.
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Doelen van de watertaken

Randvoorwaarden

Met de drie watertaken streven we naar:

Het bereiken van bovenstaande doelen mag niet ten
koste van alles gaan. Randvoorwaarden zijn
doelmatigheid, beperken van nadelige gevolgen voor
het milieu (lokaal en regionaal) en het sluiten van
kringlopen van grondstoffen en energie (wereldwijd).

1) Goede, schone en prettige omgeving
In de eerste plaats willen we dat water en riolering
bijdragen aan een goede, schone en prettige werken leefomgeving. We stellen de omgeving centraal.
Andersom hebben we de omgeving nodig voor
toekomstbestendig stedelijk waterbeheer. Water en
riolering zijn verweven met onze omgeving.
2) Volksgezondheid
Het belangrijkste doel van de afvalwaterzorg is de
volksgezondheid. Met de komst van de riolering is de
levensverwachting van Nederlanders sterk verhoogd.
Dit moet gewaarborgd blijven.
3) Goede dienstverlening
Uiteindelijk zijn het de bewoners en bedrijven die
baat hebben bij een goed water- en rioleringsbeheer.
Zij zijn de ‘klanten’ die bediend worden. We leveren
een schone en prettige werk-/leefomgeving, afvoer
en verwerking van afvalwater, veiligheid en een
‘loket’ voor vragen, meldingen en vergunningen.
Andersom gaat de gemeente ook om medewerking
en inzet van bewoners en bedrijven vragen,
bijvoorbeeld bij het afkoppelen van regenwater
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4) Doelmatigheid
De zorgtaken zijn doelmatig als de doelen worden
gerealiseerd tegen minimale kosten. In het stedelijk
waterbeheer moet dit worden beschouwd over lange
termijn, vanwege de lange levensduur van
investeringen. Het doel is:
 zo laag mogelijke kosten over lange termijn
 en aanvaardbare lokale lasten op korte termijn.
5) Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
De riolering en het waterbeheer mag niet te veel
nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Dit betreft
de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater.
Voorbeelden zijn verontreiniging van open water
door overstortingen en risico’s voor de drinkwaterwinning door lekke riolen. Tot de doelen behoort:
 niet overmatig verontreinigen van bodem en
oppervlaktewater;
 voorkomen van verdroging.
Taken en doelen

Inhoud
6) Sluiten van kringlopen (wereldwijd)
Het water- en rioleringsbeheer vergt grondstoffen en
veroorzaakt CO2-uitstoot. Maar het biedt ook kansen
voor (terug)winning van grondstoffen en energie.
Binnen de gehele afvalwaterketen (d.w.z. inclusief de
rioolwaterzuivering) kunnen we zelfs meer
(terug)winnen dan we gebruiken. We willen met de
riolering daaraan bijdragen. De doelen op lange
termijn zijn:
 minimaal netto grondstofverbruik, door hergebruik
en terugwinning (circulaire economie)
 geen netto uitstoot van broeikasgassen
(klimaatmitigatie)

afbeelding 2

Lineaire versus circulaire economie

Het opwekken van energie en verminderen van het
verbruik is geen doel op zich, maar wel een middel
om het grondstofverbruik en de CO2-uitstoot te
verminderen.

Gemeentelijk rioleringsplan, blad 17

Taken en doelen

Inhoud

Strategie en
aanpak

De strategie geeft aan hoe de taken en
doelen gerealiseerd worden. Gemeenten
en waterschap kiezen voor een
duurzame aanpak, waarbij de werkwijzen
betaalbaar, uitvoerbaar en effectief zijn.
Samenwerking is vereist, zowel tussen
overheden als met bewoners en
bedrijven.
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Gidsprincipes
Norm-, effect- en kansgericht werken
Waar nodig voldoen we aan minimum eisen, maar
normen alleen zijn onvoldoende voor een doelmatig
water- en rioleringsbeheer. Bij investeringskeuzes
wegen we het effect en de kosten. Daarnaast maken
we gebruik van kansen om dingen te realiseren die
anders (voor lange tijd) niet gerealiseerd kunnen
worden.
Niet afwentelen
Indien mogelijk en doelmatig lossen we problemen
direct op, zo dicht mogelijk bij de bron. We willen
(water)problemen niet afwentelen op benedenstroomse gebied of toekomstige generaties.
Voorkomen, scheiden, zuiveren
We proberen te voorkomen dat vuil water ontstaat en
als dat niet haalbaar is houden we het vuil en schoon
water gescheiden. Zo minimaliseren we de
hoeveelheid vuil en gemengd water, die gezuiverd
moeten worden.
Gebruiken, vasthouden, bergen, afvoeren
Regenwater wordt zoveel mogelijk lokaal
(her)gebruikt of in de bodem geïnfiltreerd. Voor zover
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dat niet haalbaar is wordt het lokaal geborgen en pas
in laatste instantie kiezen we voor het (vertraagd)
afvoeren van overtollig regenwater.
Duurzaam en robuust
Als maatregelen nodig zijn kiezen we voor duurzame
robuuste oplossingen. Dat zijn oplossingen die
toekomstbestendig zijn, effectief zijn in meerdere
situaties en effectief blijven als ze zwaarder of lichter
worden belast dan we vooraf verwachten.
Samen
We zoeken samenwerking met alle betrokkenen. Dat
geldt binnen de gemeente (tussen afdelingen en
beleidsterreinen), tussen organisaties
(buurgemeenten, waterschap, provincie,
ondernemers en onderzoeksinstellingen) en met
onze bewoners en bedrijven.

Gemeenten en waterschap werken intensief samen
in het Twents Waternet. In januari 2018
ondertekenden zij hun nieuwe gezamenlijke visie
“Van waterwinst naar Waterbewustzijn”. Deze visie
werkt door in dit GRP, zoals de keuze voor het
waterrobuust en klimaatbestendig inrichten.
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Losser klimaatbestendig
Ambitie klimaat
We maken Losser klimaatbestendig. Het tempo
waarmee we dat doen is gelijk aan de (verwachte)
snelheid van de klimaatverandering.
Hoewel we ons steentje willen bijdragen, kunnen we
de klimaatverandering niet voorkomen
(klimaatmitigatie). Dat betekent dat we de gevolgen
van de klimaatverandering moeten opvangen. Dit
noemen we klimaatadaptatie. We passen ons aan,
zodat we bestand zijn tegen de gevolgen van de
klimaatverandering. We maken Losser
klimaatbestendig.

oplossingen die helpen tegen alle drie effecten. Een
voorbeeld is opvang en berging van water in
stadsgroen. Dit helpt tegen wateroverlast, water
wordt vastgehouden en het groen zorgt voor
verkoeling en afvang van fijnstof. Daarbij zijn ‘groenblauwe voorzieningen’ een kans om de leefomgeving
mooier en prettiger te maken.
Groen en blauw in bebouwd gebied
Waar mogelijk kiezen we voor groen-blauwe
oplossingen in de stedelijke omgeving, die
meerdere functies vervullen.
Voorbeelden zijn er al in Losser en nog meer ideeën
vindt u op groenblauwenetwerken.

De verwachte effecten van de klimaatverandering
zijn:
 Hittestress in bebouwd gebied op warme dagen in
de zomer;
 Vaker en/of langere droogteperioden, met name
rond het voorjaar;
 Vaker en hevigere extreme neerslag en daardoor
meer risico op wateroverlast.
Het meest relevant voor dit rioleringsplan is het risico
op wateroverlast. Maar, we beschouwen de drie
effecten in samenhang en kiezen bij voorkeur
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Pax Christi school: Groen, blauw, spelen en educatie
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Stresstest
Gemeenten moeten in 2018-2019 een stresstest
uitvoeren. Hierbij brengen we in beeld wat de
kwetsbaarheden zijn in onze gemeente. Daarna
bepalen we samen met belanghebbenden of en wat
voor maatregelen nodig zijn. Om inzicht te krijgen
gebruiken we onder andere de hydraulische
berekeningen uit 2017.
Deltaplan – versnelling klimaatbeleid
Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
gelanceerd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun
kwetsbaarheid bij extreem weer in beeld brengen. Uiterlijk
in 2020 moeten zij een klimaatbeleid hebben, opdat
Nederland in 2050 klimaatbestendig is.

Werken in en aan de openbare ruimte
Om Losser klimaatbestendig te maken moeten we de
openbare ruimte aanpassen. Dat geldt voor water en
riolering en andere beleidsterreinen, zoals
groenbeheer, wegbeheer en ruimtelijke ordening.
Ook deze disciplines moeten bijdragen.
Met een integrale aanpak van wateroverlast
scheppen we kansen om de openbare ruimte te
verbeteren. Water en groen zijn een goede
combinatie, die helpt tegen hittestress, verdroging en
fijnstof. Water en groen vergroten ook de
belevingswaarde en kunnen bijdragen aan de
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Werken aan de omgeving
Waterbeheer, rioleringsbeheer, groenbeheer,
wegbeheer en ruimtelijke ordening werken samen
aan een klimaatbestendig Losser, waarbij we de
(stedelijke) omgeving als geheel verbeteren.
Strategie en aanpak
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leefbaarheid van een wijk. En we kunnen functies
verbinden zoals de waterberging en -zuivering in
combinatie met spelen en educatie op de
basisschool Pax Christi in Overdinkel.
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Waterberging & Pax Christi school in Overdinkel

Onderhoud
Voor een goed functionerende omgeving is ook het
beheer en onderhoud essentieel. Dit staat verderop
bij Beheer van de infrastructuur.
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Wateroverlast
Wateroverlast kunnen we niet voorkomen, maar we
kunnen wel de risico’s beperken. Hierbij maken we
onderscheid in hinder, overlast en schade. We
streven ernaar om de risico’s overal te beperken tot
de percentages in tabel 1. Het percentage is de kans
dat de situatie in een jaar voorkomt.
Bijvoorbeeld: in een woonwijk willen we de kans dat
in een jaar overlast voorkomt voor alle locaties
beperken tot 18%. Meer details en uitleg over de
tabel vindt u in de bijlage Streefwaarden
wateroverlast.
In een 2-uur durende regenbui met kans 18% valt er
30 mm neerslag. Dat is in ons huidige klimaat. Door
de klimaatverandering stijgt de hoeveelheid neerslag
die bij zo’n bui met kans 18% valt. We verwachten
dat dit in 2085 is toegenomen tot 40 mm. Ofwel de
buien worden heviger, bij gelijkblijvende kans.
Blijven voldoen
We willen blijven voldoen aan de streefwaardentabel voor wateroverlast, ook als in de toekomst de
regenbuien heviger worden.
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tabel 1

streefwaarden wateroverlast

De streefwaardentabel is onze ambitie. Op sommige
locaties is het risico op wateroverlast groter dan de
streefwaarden. Bij de stresstest in 2019 bepalen we waar
maatregelen nodig zijn of streefwaarden bijgesteld moeten
worden.
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Afkoppelen
We gaan regenwaterafvoeren van de riolering halen.
Dit heet afkoppelen en draagt bij aan meerdere
doelen. Het helpt tegen wateroverlast en verdroging,
is energiebesparend, bespaart zuiveringskosten en
het schept mogelijkheden voor het lokaal benutten
van regenwater. Ook helpt afkoppelen om
overstortingen vanuit de riolering te verminderen,
waardoor het oppervlaktewater schoner blijft.
Bij nieuwbouw wordt geen regenwater op de riolering
aangesloten. In bestaand gebied vergt afkoppelen
substantiële investeringen. De strategie is om
afkoppelen te combineren met andere werken. De
kansen die zich voordoen gebruiken we om regenwater af te koppelen van de gemengde riolering, mits
dit doelmatig kan.
In Losser zijn al diverse straten en wijken
afgekoppeld. De staafdiagram laat zien dat het
afgekoppelde oppervlak toeneemt.
Afgekoppelde gebieden
Inmiddels zijn diverse delen van het bebouwd gebied
afgekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan de Beuningerstraat,
Hart van Overdinkel, ’t Rot, omgeving Oranjestraat, ’t
Zijland, Irisstraat-Leliestraat en bedrijventerrein de Pol. In
de bijlagen staan kaartjes van de afgekoppelde
oppervlakken t/m 2017.
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afbeelding 3

voortgang afkoppelen

Afkoppelambitie
Door de klimaatverandering wordt het risico op
wateroverlast groter. Om de toename geheel met
afkoppelen te compenseren, is een tempo nodig van
circa 0,5 hectare per jaar.
Afkoppeltempo
We kiezen voor een afkoppeltempo waarmee het
effect van de klimaatverandering op wateroverlast
wordt gecompenseerd. Vooralsnog gaan we uit van
2
0,5 hectare per jaar (5.000 m ).
Benodigd afkoppeltempo
Het werkelijk benodigde tempo is afhankelijk van het
klimaatscenario en het effect op extreme neerslag, dat nog
onzeker is. Bij een gemiddeld effect (scenario 2085
Strategie en aanpak
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center

WH
) is het vereiste temp 0,4 ha per jaar en bij een
upper
groot effect (scenario 2085 WH
) is dit 0,7 ha per jaar.

Afkoppelen door bewoners/eigenaren
Ongeveer de helft van het verharde oppervlak ligt op
de percelen. Daarom is ook inzet van bewoners en
bedrijven gewenst. Bij afkoppelprojecten kan de
gemeente de voorzijde van woningen meenemen. In
de planperiode 2018-2022 doen we dit op kosten van
de gemeente. In de projecten vragen we bewoners
en perceeleigenaren om daken en verhardingen op
hun perceel af te koppelen. Als tegemoetkoming in
de kosten wordt een subsidie beschikbaar gesteld.
Afkoppelsubsidie
De subsidie is bedoeld voor het afkoppelen van
oppervlakken die bij de afkoppelprojecten niet door de
gemeente meegenomen kunnen worden, zoals
regenwaterafvoeren aan de achterzijde van woningen.
Bewoners kunnen het afgekoppelde regenwater naar de
straat leiden of zelf verwerken op hun perceel (infiltreren).
Voor het laatste geldt een hogere subsidie. In beide
gevallen is een van de voorwaarden dat het afkoppelen
blijvend is. Eenmaal afgekoppeld oppervlak mag niet meer
op de rioleringen worden aangesloten.

afkoppelprojecten en alleen voor oppervlakken die nu nog
op gemengde riolering zijn aangesloten.

Afkoppelprojecten
Afkoppelen doen we in projecten, tegelijk met
andere werken zoals rioolvervanging. In deze
projecten stimuleren en helpen we bewoners om
ook de oppervlakken op de percelen af te koppelen.
Hemelwaterstructuur
De afkoppelprojecten worden niet alleen afgestemd op
andere werken in de openbare ruimte, maar ook op het
regenwaterstructuurplan. Langzaamaan ontstaat een
netwerk van regenwaterleidingen door het bebouwd
gebied. Door dit netwerk kunnen piekenafvoeren worden
verwerkt en daarmee schept het mogelijkheden voor
afkoppelen. Anderzijds wordt in afkoppelprojecten de
regenwaterstructuur uitgebreid, waardoor nieuwe
afkoppelmogelijkheden ontstaan.

De subsidieregeling bij projecten wordt nog in 2018
2
opgesteld. De subsidie voor afkoppelen wordt € 4,- per m .
Voor afkoppelen met 40 mm berging en infiltratie op eigen
2
terrein is dit € 10,- per m . De subsidie geldt alleen bij
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Beheer van de infrastructuur
Rioolvernieuwing
Vervangingsinvesteringen vormen de grootste
kostenpost van de watertaken. We kunnen kosten
besparen en de kwaliteit verbeteren met een slimme,
mede op risico’s gebaseerde, vervangingsstrategie
op basis van goede informatie over de technische
staat van riolen, transportleidingen en andere
voorzieningen. Ofwel, met rationeel beheer zoeken
we naar het optimum van prestaties, kosten en
minimale overlast voor bewoners.
Onderzoek en gegevensbeheer
Om dit voor elkaar te krijgen is inzicht nodig in de
toestand en het functioneren van de infrastructuur.
Dat inzicht verkrijgen we met metingen, inspecties,
analyses en soms specifiek onderzoek. Gegevens
houden we bij met beheersoftware.
Op onderdelen moeten de metingen, inspecties en
gegevensbestanden worden verbeterd. Dit doen we
aan het begin van de planperiode. We gebruiken
daarbij nieuwe mogelijkheden die de ICTontwikkelingen bieden.
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Gegevensbeheer
Op onderdelen gaan we de metingen, inspecties en
gegevensbestanden verbeteren, gebruik makend
van nieuwe ICT-mogelijkheden.
Objectrenovatie
De riolering omvat ruim 600 bijzondere objecten,
zoals bassins, stuwputten, gemalen, verdeelkasten
en pompunits. De mechanische en elektrische
onderdelen moeten om de ±15 jaar worden
vervangen. Dit is weergegeven in het renovatieplan.
De afgelopen planperiode zijn minder
objectrenovaties gedaan dan gepland. Hierdoor is
een achterstand ontstaan. In 2016 en 2017 zijn de
objecten geïnspecteerd. Volgens die inspecties
zouden in de planperiode ruim 100 locaties per jaar
gerenoveerd moeten worden. We gaan de
achterstand inlopen maar spreiden dit over 10 jaar
(50 à 60 locaties per jaar).
Inhaalslag objectrenovaties
We renoveren 10% van de objecten per jaar totdat
de achterstand in renovaties geheel is ingelopen.

Strategie en aanpak
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Regulier onderhoud
Gebrekkig onderhoud kan tot overlast leiden en
soms zelfs tot onbruikbare voorzieningen.
Bijvoorbeeld: drainageleidingen raken onherstelbaar
verstopt als deze niet frequent genoeg worden
doorgespoten. Verstopte of kapotte kolken leiden tot
wateroverlast, ongeacht de rioleringscapaciteit. We
willen een onderhoudsniveau waarbij de voorzieningen goed blijven functioneren.
Onderhoudsfrequenties
De frequentie van onderhoud stemmen we af op de
noodzaak, zodanig dat we schade en slecht
functioneren voorkomen.

Monitoring
We gaan experimenteren met de monitoringtool om
de realisatie van onze doelen te volgen.
Aan het begin van de planperiode bepalen we welke
doelen en (sub)doelen we gaan monitoren en welke
gegevens daarvoor nodig zijn. Vervolgens starten we
het monitoren en aan het eind van de planperiode
evalueren we of de baten opwegen tegen de
benodigde tijdbesteding.

De onderhoudsfrequenties zijn vermeld in het
programma.

Monitoring
Met de geschetste strategie en aanpak willen we
voortgang boeken en uiteindelijk de doelen van de
watertaken realiseren. Het is belangrijk om dit te
volgen. Zijn we op de goede weg en gaan we snel
genoeg?. Het Twents Waternet ontwikkelde een
hulpmiddel hiervoor: “de monitoringtool”.
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Programma

Het programma is de werkplanning voor
het beheer en de investeringen in de
planperiode. De aangegeven planningen
gaan uit van het kwaliteitsniveau
‘voldoende’.
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Varianten
We verbeteren enkele activiteiten van het
rioleringsbeheer, zodat we het gewenste
kwaliteitsniveau bereiken. Hiervoor zijn drie varianten
uitgewerkt: ‘matig’, ‘voldoende’ en ‘goed’. Het
weergegeven programma is gebaseerd op de
voorkeursvariant: ‘voldoende’.

Beheer en onderhoud
Het regulier beheer en onderhoud doen we op een
niveau dat ‘voldoende’ is om de voorzieningen goed
te laten functioneren, uitgezonderd incidentele
storingen. Bij de pompunits kunnen tijdelijk meer
storingen voorkomen, totdat de inhaalslag
objectrenovaties is voltooid.
Reiniging en inspectie
De riolen worden ingedeeld in 6 onderhoudsblokken.
Elk jaar wordt een blok gereinigd en deels geïnspecteerd. Een reinigings-cyclus duurt daarmee 6 jaar.
De reiniging en inspecties die afhangen van deze
cyclustijd zijn in tabel 2 en tabel 3 gemarkeerd met
een *.
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tabel 2

Voorzieningen
straten/wegen
(vegen)
kolken
riolen
wortelfrezen
stuwputten (mbs)
wervelventielen
olieafscheiders
lamellenfilters
slokop’s (wadi’s)
zandvangput IT
IT-leidingen
rioolgemalen
pompunits
bezinkbassins

reinigingsfrequenties

reinigingsfrequentie
normaal: 1x / 4 à 6 weken
intensieve locaties: 1x / 1 à 3 weken
normaal: 1x / jaar
kwetsbare locaties: 2x / jaar
1x / 6 jaar (cyclisch) *
naar noodzaak
1x / jaar (bij onderhoud/inspectie)
1x / jaar (bij onderhoud/inspectie)
1x / jaar (bij inspectie)
1x / jaar (bij inspectie)
1x / jaar (bij onderhoud/inspectie)
2x / jaar
geperforeerd: 1x / 5 jaar
permeobuizen: 2x / 5 jaar
1x / jaar (bij onderhoud/inspectie)
1x / jaar (bij inspectie)
automatisch (direct na lediging)

Cyclus 5 tot 7 jaar
De cyclus van 6 jaar is gekozen voor het kwaliteitsniveau
‘voldoende’. In de andere twee varianten is dit:
 ‘matig’, cyclus 7 jaar (minderkosten € 15.500,- / jaar);
 ‘goed’ cyclus 5 jaar (meerkosten € 21.500,- / jaar).

Programma

Inhoud
tabel 3

Voorzieningen
riolen regulier

riolen in grondwaterbescher1)
mingsgebied
riolen specifiek
stuwputten (mbs)
wervelventielen
olieafscheiders
lamellenfilters
slokop’s (wadi’s)
rioolgemalen
verdeelkasten
elektr. installaties
pompunits
bezinkbassins
regenmeters
drukriolering

inspectiefrequenties

inspectiefrequentie
goede staat: 1x / 24 jaar (4 cycli) *
redelijke staat:1x / 12 jaar (2 cycli) *
matige staat: 1x / 6 jaar (elke cyclus)*
goede staat: 1x / 18 jaar (3 cycli) *
redelijke staat:1x / 6 jaar (elke cyclus)*
matige staat: 1x / 6 jaar (elke cyclus)*
circa 1 km per jaar (+reiniging)
1x / jaar (bij onderhoud/reiniging)
1x / jaar (bij onderhoud/reiniging)
1x / jaar (bij reiniging)
1x / jaar (bij reiniging)
1x / jaar (bij onderhoud/reiniging)
1x / jaar (bij onderhoud/reiniging)
1x / jaar
1x / 5 jaar (extern, cf. NEN 3140)
1x / jaar (bij reiniging)
1x / jaar
6x / jaar (incl. blad verwijderen)
controle op regenwateraansluitingen
2)
op drukriool: steekproeven 1x/2 jaar

Onderhoud
Het meest omvangrijke onderhoud zijn de renovaties
en vervangingen. Deze staan in het investeringsplan.
Daarnaast wordt ‘klein’ onderhoud gedaan, met
name aan de mechanische onderdelen. De
frequenties hiervan staan hieronder in tabel 4.
tabel 4

Voorzieningen
schuiven (mbs)
rioolgemalen
bezinkbassins
luchtinblaasunits
huisaansluitingen
wadi’s
diversen

onderhoudfrequenties

onderhoud
1x / jaar (bij reiniging/inspectie)
1x / jaar (bij reiniging/inspectie)
1x / jaar (bij reiniging/inspectie)
1x / jaar (extern)
ontstoppingen (bij meldingen)
maaien: 15 à 20x / jaar
vervangen leeflaag: 1x / 15 à 20 jaar
verhelpen storingen (bij meldingen)

1) zie ook uitleg bij grondwaterbeschermingsgebied
2) matig: 0x; voldoende: 1x / 2 jaar; goed: 1x / jaar.

In de bijlagen is de werkwijze bij het reiniging en
Inspecteren samengevat.
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Onderzoek

Investeringen

In de planperiode worden de volgende onderzoeken
gedaan:

In de planperiode wordt veel geïnvesteerd in
rioolvernieuwing, objectrenovatie, klimaat en
afkoppelen. Het meeste gebeurt in combinatieprojecten, waarbij vervanging, klimaat en afkoppelen
zijn samengevoegd. Die combinatieprojecten zijn
weer onderdeel van het meerjarig investeringsprogramma (MIP: integraal meerjarig investeringsen onderhoudsprogramma openbare ruimte).

nr
1,2
3
4
5
10
14
17
18
20
21
22
23
-

onderzoek
inspecteren en ontwikkelen visie Zinker
Dinkel in Hoofdstraat
groene berging overstort Gildehauserweg
onderzoek zichtbaar maken Markebeek
Smalmaatstraat
onderzoek lozingspunt Markebeek –
Wilgenkamp
geotechnisch onderzoek stabiliteit Groene
berging A1
afwatering De Lutte NW Peulkespad
verbetering afwatering Bentheimerstraat
optimalisatie vuilwaterstelsel
Luttermolenveld
opstellen calamiteitenplan / risico analyse
analyse rioolvreemd water, alle kernen
klimaat-stresstest, inclusief hoogtes en
vervolgonderzoek;
ontwikkelen systeem voor bijhouden
verhard oppervlak
Overwegen/opstellen
hemelwaterverordening
Overwegen/opstellen aansluitverordening
riolering
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jaar
2019
2020
2020
2020
2018
2019
2019
2020
2021
2020
2019
20182022
2019
2019

tabel 5
Categorie
Rioolvervanging
Rioolrenovatie
Rioolreparatie
Objectrenovatie
Hydraulisch
Klimaat en afkoppelen
Milieumaatregelen
Voertuigen
Overig
Totaal

investeringen in €x1.000
2018 2019 2020 2021
1.184 1.599
638
964
0
108
108
108
80
157
157
157
371
260
310
271
0
133
50
0
1.081 1.089
493
605
277
0
90
40
0
0
0
0
194
303
49
49
3.188 3.647 1.894 2.193

2022
1.867
108
147
280
0
799
0
0
49
3.249

Met het MIP zorgen we voor een integrale
(gebieds)benadering. Samen met partners benutten
we kansen en werken we aan de bredere
strategische doelen van de gemeente. Daarbij zijn de
investeringen voor de watertaken vaak het vliegwiel
om de leefomgeving als geheel te verbeteren en
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
Programma
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Recente voorbeelden
De investeringsaanpak heeft inmiddels tot spraakmakende
projecten geleid. Voorbeelden zijn onder andere “Hart voor
Overdinkel” (bijna voltooid), de wijkvernieuwing IrisstraatLeliestraat, de “Kwaliteitsimpuls De Lutte” en het
“Parapluplan centrum Losser”/Gronausestraat-noord.

Retentievijver Elferinksweg, Overdinkel

De integrale aanpak komt ook naar voren in Visie “Losser
aan de Dinkel” (in ontwikkeling). Groen-blauwe netwerken
verbeteren de ruimtelijke kwaliteit, zoals bij het ruimtelijk
verbinden van centrum Losser en het Dinkeldal en bij de
landschappelijke inpassing van de bestaande bebouwingsrand langs het Dinkeldal in combinatie met recreatieve
routes.

In de bijlagen staat een overzicht van alle projecten.
die in uitvoering zijn of in de komende jaren starten.
De grootste en het meest in het oog springend zijn:
 herinrichting van de Gronausestraat-Noord
(inclusief drie grote parkeerterreinen) en de
Brinkstraat in de kern Losser en
 “Kwaliteitsimpuls De Lutte” met herinrichtingen,
rioolvervanging, afkoppelen, aanleg blauwe aders
en waterberging.
De werkelijke start- en eindjaren van de projecten
zijn afhankelijk van het MIP, synergiekansen en
aanvullende besluitvorming over de jaarlijkse
programmabegrotingen.
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Financiën

Bij dit GRP behoort een digitaal kostendekkingsplan, waarmee de financiële
gevolgen van de plannen zijn berekend.
Dit rapportdeel beschrijft de werkwijze en
resultaten op hoofdlijnen, waaronder de
benodigde heffingstarieven.
Alle bedragen zijn in prijspeil 2018
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Kostenstructuur
Beheerkosten
Investeringen
Financieringswijze
Totale kosten
Kostendekking
Financiën

Inhoud

Kostenstructuur
beheer
vervangingen
renovaties
verbeteringen
+
investeringen
ontrekkingen
te activeren
vervangingsvoorziening
rioolheffing
afbeelding 4

beheerkosten
kapitaallasten
dotaties
bijkomende kosten
+
totale kosten
opbrengsten
tekort / overschot
voorziening

Kostenstructuur gemeentelijke watertaken

Het schema hierboven toont de kostenstructuur van
de gemeentelijke watertaken. Er zijn verschillende
soorten kosten, als volgt:
 Beheerkosten zijn de kosten van continue en
jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals
onderhoud. Deze kosten bestaan voornamelijk uit
loonkosten van medewerkers en diensten die
worden uitbesteed.
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 Investeringen die worden afgeschreven over de
gebruiksperiode leiden tot afschrijvingskosten en
rente. Deze twee samen worden kapitaallasten
genoemd. Dit zijn de kosten van investeringen in
het verleden.
 Het is toegestaan om (een deel van) de
vervangingsinvesteringen ‘ineens’ te betalen uit
een vervangingsvoorziening. Het saldo van zo’n
voorziening is opgebouwd door dotaties
(stortingen). Het gebruiken van een
vervangingsvoorziening is optioneel.
 Als laatste zijn er bijkomende kosten, zoals btw
en kosten van activiteiten die deels aan de
riolering worden toegerekend. De kosten van
straatvegen zijn een bekend voorbeeld.
De kosten worden gedekt door de opbrengsten van
de rioolheffing. De geraamde opbrengsten mogen
maximaal gelijk zijn aan de geraamde kosten.
Echter, na afloop van een jaar kan blijken dat er een
tekort of overschot is gerealiseerd. Afhankelijk van
de oorzaak moeten overschotten toegevoegd worden
aan de rioleringsvoorziening (specifieke middelen).
Deze voorziening wordt gebruikt om een deel van de
kosten in volgende jaren te dekken.

Financiën

Inhoud
tabel 6

Beheerkosten
De beheerkosten zijn ruim € 1,1 miljoen per
jaar. Dit is inclusief de deels toerekenbare
kosten zoals straatvegen. Op lange termijn
blijven deze kosten constant.
Om het kwaliteitsniveau te verbeteren zijn
budgetverhogingen opgenomen in de
planperiode. Tabel 6 toont de verhogingen
voor de variant ‘voldoende’.

Jaar
Eenmalige onderzoeken
Extra budget - Rein en inspec incl
wortelfrezen
Extra budget - Gegevensbeheer
(softwarekosten)
Extra budget - Gegevensbeheer
valideren en analyseren
Extra budget - Controle
fouteaansluitingen buitengebied
Afkoppelen - bijk. beheerkosten
afkop.bewoners
Afkoppelen - subsidiekosten in
planperiode
Totaal budgetverhoging

verhoging beheerkosten

2018
€ 12.000

2019
€ 57.000

2020
€ 44.500

2021
€ 12.000

2022
€ 2.000

struct.
€0

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€0

€ 4.000

€0

€ 4.000

€0

€ 4.000
€ 6.000

€0

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 10.474

€ 20.948

€ 20.948

€ 20.948

€ 20.948

€0

€ 87.474 € 152.948 € 136.448 € 107.948

€ 93.948

€ 75.000

Investeringen
Rioolvervanging is de grootste kostenpost van
het rioleringsbeheer. Er is een inschatting
gemaakt voor de benodigde vervangingen op
korte en lange termijn. Dit zijn de groene staven
in de grafiek hiernaast. Naast vervanging zijn er
substantiële investeringen nodig voor objectrenovaties (gemalen, pompen en bassins) en
klimaatmaatregelen (zoals afkoppelen).
De investeringsuitgaven in de planperiode
staan bij het programma in tabel 5. Totaal zijn
de uitgaven geschat op € 14,2 miljoen van
2018 t/m 2022.
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Financiën

Inhoud

Financieringswijze
In de huidige werkwijze worden investeringen na
voltooiing geactiveerd en afgeschreven. Voor de
meeste investeringen is de afschrijfduur 40 jaar.
Door opstapelende kapitaallasten (afschrijving en
rente) stijgen de kosten. Het afschrijven heeft als
nadelen de rentekosten, gevoeligheid voor rentewijzigingen en het grote aandeel vaste lasten en
daardoor afnemende beleidsvrijheid (zie TWNonderzoek financiële aspecten). Dit GRP voorziet in
een overstap op een andere financieringswijze, om
op lange termijn kosten en kwetsbaarheid te
verminderen.
Financiële varianten
Er zijn vier financiële varianten doorgerekend:
 ‘Afschrijven’ (handhaven huidige werkwijze);
 ‘Dotaties traag’ (+ € 20.000 / jaar);
 ‘Dotaties vlot’ (+ € 30.000 / jaar);
 ‘Dotaties snel’ (+ € 50.000 / jaar).

grote tariefstijgingen op korte termijn. Daarom gaat
de voorkeur uit naar een geleidelijke overstap,
volgens varianten ‘Dotaties vlot’ of ‘Dotaties traag’.
Hierna zijn de kosten en kostendekking aangegeven
voor de voorkeursvariant ‘Dotaties snel’ met
kwaliteitsniveau ‘voldoende’.
Dotaties
Vanaf 2018 wordt gestart met dotaties (stortingen)
aan een voorziening voor vervangingsinvesteringen.
Het saldo van die voorziening wordt gebruikt voor het
‘ineens betalen’ van investeringen. In het begin zijn
de dotaties onvoldoende voor alle investeringen. Het
restant wordt geactiveerd en afgeschreven. Dat is in
onderstaande grafiek aangegeven met gele bolletjes.

In de bijlage kostendekkingsplan staan de
rekenresultaten financiële varianten in tabel 13.
In de variant ‘afschrijven’ blijven de nadelen van
de huidige financieringsvorm voortduren.
Anderzijds vergt de variant ‘Dotaties snel’ (te)
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Financiën

Inhoud

Totale kosten
Ongeacht de financieringsvorm
zullen de kosten de komende
decennia stijgen. Dit komt met
name door de rioolvervanging. De
riolen zijn ooit aangelegd ten laste
van de grondexploitatie. Naarmate
meer riolen worden vervangen,
stijgen de kapitaallasten van de
vervangingen en die komen ten
laste van de rioolheffing. Bovenop
de vervangingen komen de
investeringen in klimaat en
afkoppelen.
De berekeningen laten een sterke
kostenstijging zien tot omstreeks 2040. Daarna
stabiliseren de kosten zich. Aan het eind van de
eeuw dalen de kosten, als de investeringen dalen en
de overstap naar dotaties is voltooid.
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De grafiek hieronder toont de totale kosten op lange
termijn. De lijn is het investeringsniveau. De staven
zijn de kosten. Duidelijk te zien is dat de
kapitaallasten (oranje en rood) geleidelijk vervangen
worden door dotaties (groen). Sinds 2017 komt ook
de btw ten laste van de rioolheffing (grijs).

Financiën

Inhoud

Kostendekking
De kosten van de gemeentelijke watertaken worden
vrijwel geheel gedekt door de opbrengsten van de
rioolheffing. Overige opbrengsten zijn beperkt tot
circa € 30.000,- per jaar (vergoedingen en bijdragen
van derden).
Met het kostendekkingsplan is berekend welke
opbrengst nodig is om de kosten te dekken. Dit is
omgerekend naar het heffingstarief per woning. Voor
3
grootverbruikers (vanaf 500 m /jaar) geldt een hoger
tarief.

Voorzieningen
De blauwe lijn toont het saldo van de voorziening
middelen (bestaande voorziening riolering). Het
huidige saldo van € 2,0 miljoen wordt ingezet voor
extra dotaties en voor het beperken van de
tariefstijging.
De groene lijn is het saldo van de nieuwe voorziening
voor vervangingsinvesteringen. Het saldo blijft lange
tijd nihil, doordat de dotaties direct worden ingezet
voor de vervangingsinvesteringen.

De komende jaren kan een deel
van de kosten worden gedekt uit
het saldo van de voorziening. Dit
betekent dat de rioolheffing niet
geheel kostendekkend hoeft te
zijn. Het kan geleidelijk toegroeien
naar een kostendekkend tarief.
Berekend is dat het tarief met
3,8% per jaar moet stijgen (excl.
prijscorrectie). Dit is in de grafiek
aangegeven met de zwarte lijn.
Varianten
Berekeningsresultaten van de
varianten zijn opgenomen in de
bijlage Kostendekkingsplan.
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Financiën

Inhoud
Tariefontwikkeling
De lijngrafiek toont de
tarieven zoals die
werden berekend voor
het GRP van 2007, 2013
en nu in 2018. De rode
lijn is het werkelijk
toegepaste tarief. Alles is
weergegeven in prijspeil
2018.
De lijn van 2007 is het
laagst, doordat toen nog
geen rekening werd
gehouden met de
klimaatverandering. In
2013 is dat wel meegenomen en werd een grotere stijging voorzien.
Nu wordt een nog hoger tarief voorspeld (zwarte lijn).
De oorzaak is met name de btw. Sinds 2017 is de
btw in het heffingstarief opgenomen. Dit is een
bedrag van € 0,26 miljoen in 2018, oplopend tot
€ 0,52 miljoen in 2040. Dit laatste komt overeen met
een tariefverschil van circa € 50,-.
In de tweede helft van deze eeuw verwachten we
een lager tarief dan werd voorspeld in het GRP 2013.
De oorzaken daarvan zijn:
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 Door de overstap naar dotaties besparen we
rentekosten en daardoor dalen de totale kosten;
 Door slimme rioolvernieuwing (met reparaties,
relinen en vervanging) verwachten we met iets
lagere vervangingskosten te kunnen volstaan.
Samengevat betekent de ontwikkeling dat tot circa
2036 substantiële tariefstijgingen nodig zijn, maar
daarna stabiliseren de kosten en blijft de heffing
betaalbaar op lange termijn.
Financiën

Lees verder
(bijlagen)

In de voorgaande delen van het rapport
staan de hoofdlijnen van het beleid. In de
delen hierna vindt u toelichtingen op een
aantal specifieke onderwerpen.
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Terug naar hoofdtekst …
 Inhoud
 Over dit plan
 Ontwikkelingen
 Taken en doelen
 Strategie en aanpak
 Programma
 Financiën
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Water en
riolering in

Losser

Zoals voorgeschreven in de Wet
milieubeheer bevat dit plan een overzicht
van de aanwezige voorzieningen
(infrastructuur). De verwachte
vervangingsjaren zijn terug te vinden in
de digitale kostendekkingsplannen en de
achterliggende vervangingsplannen.
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Plangebied
Dit GRP heeft betrekking op het gehele gemeentelijk
grondgebied. Dit omvat de vijf kernen (Beuningen,
De Lutte, Losser, Overdinkel en Glane) en het
buitengebied.

▪

wordt bij aanleg/vervanging van riolering de
provincie en Vitens geconsulteerd.

Grondwaterbeschermingsgebied
Ten oosten van de kern Losser ligt de
drinkwaterwinning Enschede-Losser. Het
bijbehorende grondwaterbeschermingsgebied strekt
zich uit tot in de kern Losser. Binnen dit gebied is er
extra aandacht om verontreiniging van het
grondwater te voorkomen. Dit houdt in:
 Er wordt een kaart gemaakt van
infiltratievoorzieningen in het intrekgebied;
 Binnen het grondwaterbeschermingsgebied
(omgeving Voswinkelweg-OldenzaalsestraatHavenzatesingel):
▪ is er extra aandacht voor een adequate
uitvoering van het rioleringsbeheer;
▪ wordt voor de vuilwaterriolen uitgegaan van
hogere inspectiefrequenties;
▪ wordt geen (regen)water op
infiltratievoorzieningen aangesloten waarin
schadelijke verontreinigingen kunnen zitten die
bij infiltratie in het grondwater doordringen;
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afbeelding 5

grondwaterbeschermingsgebied

Provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten,
waterschappen, Vitens en Rijkswaterstaat
gebiedsdossiers opgesteld (zie website). Hierin zijn
risico’s in kaart gebracht. In 2018 volgen
clusteroverleggen en themabijeenkomsten om
effectieve maatregelen te bepalen. Detailinformatie
Water en riolering in Losser
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over de winning Enschede-Losser is te vinden in het
gebiedsdossier Enschede-Losser.
Maatregelen grondwaterbescherming
Voor de gebiedsdossiers is onderzoek gedaan naar de
risico’s van riolering voor de kwetsbare
drinkwaterwinningen. De meest doelmatige maatregelen
die in het onderzoek naar voren komen zijn:












bij de rioolinspecties prioriteit geven aan riolen in/nabij
het grondwaterbeschermingsgebied;
adequaat uitvoeren van inspectie, toezicht en
handhaving op aanleg, onderhoud en beheer van
riolering en IBA’s;
toepassen van de NEN 3650, waaronder
dichtheidsbeproeving direct na aanleg;
tijdige rioolvernieuwing (normaal beheer);
bovengrondse hemelwaterafvoer zodat foute
aansluitingen direct zichtbaar zijn;
bij calamiteiten direct beschikbare informatie over de
locaties waar regenwater infiltreert;
opsporen en verhelpen foutaansluitingen in nieuwe
afkoppelprojecten en in bestaande stelsels;
monitoring bij inspectieputten;
periodieke voorlichting over het juist gebruik van IBA’s;
toezicht en handhaving op functioneren IBA’s
(effluentcontrole).

Bij een adequaat rioleringsbeheer worden de belangrijkste
risico’s ondervangen en zijn geen aanvullende technische
maatregelen nodig.
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Infrastructuur
Riolering is vrijwel onzichtbaar, maar is omvangrijk
en vertegenwoordigt een groot kapitaal. De
vervangingswaarde van de riolen is circa € 120
miljoen. Het spreekt voor zich dat dit kapitaal goed
beheerd moet worden.
In Losser ligt 149 kilometer vrijverval-riolering,163
kilometer persleidingen, 5 kilometer aan duikers en
ruim 16 kilometer drainage. De infrastructuur omvat
ook allerlei objecten zoals rioolgemalen,
drukrioleringspompen, stuwputten, riooloverstorten,
bergbezinkbassins, wadi’s en andere
regenwatervoorzieningen. En er is een meet- en
besturingssysteem voor automatische besturing van
pompen en schuiven
De riolering van Losser is over vier
afvalwatersystemen verdeeld. Dit is weergegeven in
afbeelding op het volgende blad.
 Het afvalwater van de kernen Losser en
Overdinkel stroomt onder vrij verval naar de rwzi
(zuivering) te Losser. Hier komt ook het
afvalwater van Glane terecht, dat via een
persleiding naar het rioolstelsel van Losser wordt
gepompt. Na zuivering door de rwzi wordt het

Water en riolering in Losser
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water geloosd op de Dinkel, bij de
Ravenhorsterweg;
 Het afvalwater van De Lutte wordt verpompt naar
de riolering van Oldenzaal;
 Het afvalwater van Beuningen wordt verpompt
naar de rwzi in Denekamp;
 De riolering in Glanebeekhoek loost op het
rioolstelsel van Glanerbrug (Gemeente Enschede)
en komt uiteindelijk terecht bij de rwzi in
Glanerbrug.

toegepast, waarbij de infiltratie ondergronds
plaatsvindt.
Overzicht voorzieningen
Volgens de wet, moet in gemeentelijke rioleringsplannen
staan welke voorzieningen aanwezig zijn en wanneer deze
naar verwachting vervangen moeten worden. De aantallen
staan verderop in deze bijlage. De verwachte
vervangingsjaren zijn aangegeven in het digitale
kostendekkingsplan.

Het merendeel van het bebouwde gebied heeft
gemengde riolering. Hiermee wordt afvalwater en
regenwater door één buizenstelsel afgevoerd naar
de rwzi. In het buitengebied ligt drukriolering, die
alleen bedoeld is voor afvalwater. Nieuwere wijken
zoals delen van de Saller en De Lutte Noord zijn
voorzien van verbeterd gescheiden stelsels (VGS).
Dit zijn stelsels met aparte buizen voor vuil water
(dwa) en regenwater (rwa). De meest recente
uitbreidingen hebben rioolstelsels die “duurzaam
gescheiden” genoemd zouden kunnen worden. Hier
wordt alleen vuil water ingezameld en naar de rwzi
afgevoerd. Vrijwel al het regenwater wordt in het
gebied zelf verwerkt, bijvoorbeeld door infiltratie in
wadi’s. Bij herinrichtingen is vaak minder ruimte
beschikbaar en zijn infiltratietransportriolen (IT-riolen)
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Water en riolering in Losser
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In deze afbeelding staan de riolen,
gemalen en bergbezinkbassins. De rode
pijlen laten zien naar welke zuivering het
water wordt afgevoerd.

afbeelding 6
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De riolering van Losser
Water en riolering in Losser
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Omvang en aantallen
tabel 7

voorzieningen aantallen en omvang

Infrastructuur / objecten
Aantal
Vrijvervalriolen bebouwde kom
3810 strengen
Vrijvervalriolen buitengebied
467 strengen
Duikers
741 buizen
Drainage
375 leidingen
Persleidingen / Drukriolering
1119 strengen
Volgeschuimd (buiten gebruik)
125 strengen
Straat- en Trottoirkolken
7380 stuks
Inspectieputten
3972 stuks
Stuwputten met regelschuif
10 stuks
Stuwputten met wervelventiel
4 stuks
Koppelputten RWA-DWA
1 stuks
Lamellenfilters
1 stuks
Olieafscheiders
2 stuks
Hoofdgemalen ( 1 pomps)
11 stuks
Hoofdgemalen ( 2 pomps)
5 stuks
Opjaag gemalen (tussengemalen)
7 stuks
Tunnelgemalen
3 stuks
Drukrioolgemalen
576 stuks
Centrale verdeelkasten ( CVK`s)
34 stuks
Mechanische overstort
1 stuks (intern)
Overstorten gemengde riolering
11 stuks
Overstorten -VGS
6 stuks
HWA-uitlaten gescheiden stelsels
3 stuks
HWA-uitlaten wadi`s / drainage
5 stuks
HWA-uitlaten IT-stelsels
4 stuks
Bergbezinkbassins (primaire randvoorz.)
4 stuks
Bergbezinkleidingen (primaire randvoorz.)
1 stuks
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Omvang
143,3
24,9
14,0
16,7
163,2
5,4

km
km
km
km
km
km

3

3.950 m
3
750 m
Water en riolering in Losser
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vervolg tabel 7 voorzieningen aantallen en omvang

Infrastructuur / objecten
Aantal
Omvang
3
Randvoorzieningen secundair (gr.berging)
1 stuks
2.380 m
Slokop`s
123 stuks
2
Wadi`s
170 stuks
17.156 m
Infiltratievelden
1 stuks (Lomanskamp)
Retentiesloot / waterberging
1 stuks (Smitsbreeweg)
Regenmeters
3 stuks
Grondwaterpeilbuizen
31 stuks (15 divers, 6 mbs, 10 verplaatsbaar)
Overige objecten/voorzieningen
1 besturingssysteem (mbs)

Externe overstorten
Externe overstorten van gemengde rioolstelsels
tabel 8

Kern
Beuningen
De Lutte
De Lutte
Glane
Glanebkh.
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Overdinkel
Overdinkel

Overstortnaam
Pastoor Bolscherstraat
Plechelmusstraat
De Visscherij
Weerstraat
Glanerbrugstraat
Gildehauserweg
Past. Schaafsplein
Gronausestraat
Raadhuisplein
Smalmaatstraat
Hoofdstraat
Elferinksweg
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externe overstorten gemengde stelsels

Put
X-Y-coord.
7909
264885 486868
7046
264007 482266
gr.berging
45
265557 472811
11
1180
5720
265334 476313
2250
265421 476172
2380
10041
4450
266351 474874
6010
267556 472800

hoogte
25,03+
51,32+
39,26+
34,41+
38,27+
32,02+
34,50+
33,78+
33,69+
32,71+
32,75+
35,62+

breedte
1,00 m
2,00 m
2,00 m
0,87 m
0,20 m
3,00 m
1,90 m
3,00 m
1,60 m
13,25 m
1,10 m
1,45 m

Loost op
39
40-0-2
bermsl.A1
40

mbs
mbs 73
mbs 60
mbs
mbs 51

Opmerking
bermsloot N735

opp.water
40-0-0-10 (beekriool)
40-0-0-10 (beekriool)
40-0-0-10 (beekriool)
Dinkel
BBB Losser-Zuid
Dinkel
noodoverlaat
40-0-0-18 mbs 36
Water en riolering in Losser
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Uitlaten/overstorten regenwaterstelsels
tabel 9

Kern
Beuningen
Beuningen
De Lutte
De Lutte
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Losser
Overdinkel
Overdinkel
Overdinkel

Naam
Oude Dijk (IT-riool)
Oude Dijk (IT-riool)
Smidthskaamp
Luttermolenweg
De Pol
Wolshagen
Collendoorn
Lutterstraat
Oosterhof (40026)
Oosterhof (40029)
Oosterhof (40037)
Havenzatensingel (i)
Havenzatensingel (ii)
Oranjestraat
Holsbreepad
Dr. Ariënstraat
Hoofdstraat (IT)
Hoofdstraat (IT)
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regenwateruitlaten

Put
X-Y-coord.
55202 264870 486976
55203 264936 487043
7306
264536 482041
7377
50170
6535
265339 477210
6542
265166 477094
6565
265470 476982
40026
40029
40037
50188
50188
50058
5613
265439 474770
53120
53047fic
53047fic

hoogte
25,29+
25,00+
46,50+
38,68+
33,51+
35,60+
35,58+
35,04+
35,61+
35,59+
35,74+
35,27+
35,30+
32,84+
35,40+
35,22+
35,20+
35,20+

breedte
1,00 m
1,00 m
2,00 m
1,00 m
1,80 m
1,50 m
1,60 m
1,20 m
1,50 m
1,00 m
1,00 m
0,60 m
0,60 m
2,20 m
1,50 m
2,50 m
2,00 m
2,00 m

Loost op mbs
bermsloot 39
42-0-0-1 (N735)
bermsl. N735
-

-

+125

-

Opmerking
IT-overlaat +125
IT-overlaat
vgs-overstort
vgs-overstort
IT-overlaat
vgs-overstort
vgs-overstort
vgs-overstort
IT-overlaat
IT-overlaat
IT-overlaat
IT-overlaat
IT-overlaat
groene berging

-

vgs-overstort
IT-overlaat
IT-overlaat
IT-overlaat

Water en riolering in Losser

Afgekoppelde gebieden
De kaartjes tonen de wijken en
straten waar wegen, daken en/of
verhardingen zijn afgekoppeld
van de gemengde riolering.
Het regenwater dat van deze
oppervlakken afstroomt wordt
apart verwerkt, bijvoorbeeld door
het te infiltreren in de bodem.
afgekoppeld oppervlak
aangesloten op gemengde riolering
gescheiden regenwaterriolering
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Water en riolering in Losser
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Informatie voor
bewoners

Uw gemeente zorgt voor het afvalwater,
hemelwater en grondwater in het
openbaar gebied. Als bewoner of
perceeleigenaar moet u zorgen voor
riolering en water op uw eigen terrein.
Deze bijlage geeft u informatie over
afvalwater, regenwater en grondwater en
over de taakverdeling tussen de
gemeente en u.
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regenton voor water in de tuin, Beekbergen

Gemengde of gescheiden riolering
Huisaansluitingen
Afvalwater
Regenwater (hemelwater)
Grondwater
Wateroverlast door regen
Uw tuin vergroenen
Help mee afkoppelen
Meer informatie
Informatie voor bewoners
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Gemengde of gescheiden riolering
Van oudsher is in Nederland veel gemengde riolering
aangelegd. Hierbij komt het schone regenwater in
dezelfde buis terecht als het vuile afvalwater.

regenwater in een aparte buis terecht, waarmee het
naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

afbeelding 8

afbeelding 7

gemengde riolering (bron: Paul Maas,
Tilburg / stichting RIONED)

Gemengde riolering heeft enkele belangrijke
nadelen. Als het hard regent raakt de riolering
overbelast. Het gemengde water komt dan
ongezuiverd in sloten en vijvers, of het water komt
door de overvolle riolen op straat terecht. Daarnaast
is het niet slim om het schone regenwater eerst met
vuil water te mengen en daarna weer te zuiveren.
Nieuwere woonwijken en bedrijventerreinen hebben
vaak gescheiden riolering. Hierbij komt het schone
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gescheiden riolering (bron: Paul Maas,
Tilburg / stichting RIONED)

Nog een stap verder is om het regenwater helemaal
niet af te voeren, maar te gebruiken in uw tuin, of te
infiltreren in de bodem. Hierbij zijn er geen
regenwaterriolen nodig en het benadert de
natuurlijke situatie.
Afkoppelen
De riolering functioneert beter als het regenwater van
de gemengde riolering wordt gehaald. Dit noemen
we afkoppelen. Het regenwater moet dan op een
andere manier worden verwerkt, bijvoorbeeld door
het te infiltreren in de bodem.
Informatie voor bewoners
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Huisaansluitingen
De riolering is vanaf de perceelgrens in eigendom en
beheer van de gemeente. Tot aan de erfgrens is de
rioolaansluiting in eigendom en beheer van de
perceeleigenaar. Op circa 0,5 meter van de erfgrens
(aan de zijde van de woning, dus op het perceel)
moet een ontstoppingsstuk zijn aangebracht. Als u
een aansluitvergunning heeft, dan regelt die ook het
exacte aanbiedpunt.
Is uw riolering verstopt?
Controleer eerst het
ontstoppingsstuk. Als er
water in het verstoppingsstuk blijft staan, dan kan de
gemeente helpen om de
verstopping te verhelpen.
Als het ontstoppingsstuk
niet vol water zit, dan ligt
het probleem op het perceel
of in de binnenhuisriolering.
Regenpijpen zijn eigendom
van de perceeleigenaar,
ook als het gebouw op de
erfgrens staat. Ook het
flexibele overgangsstuk tussen de riolering binnen
het pand en de riolering buiten (als bouwkundig
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onderdeel) zijn eigendom van de perceeleigenaar.
Werkzaamheden als gevolg van verzakkingen en
verstopping in deze bouwkundige onderdelen komen
voor rekening van de eigenaar van het pand.
Woningen en de riolering op de percelen moet
voldoen aan algemene regels, zoals de
gemeentelijke bouwverordening en het bouwbesluit.
Drainageleidingen en
dompelpompjes lozen hun
drainagewater op het regenwaterriool
of op oppervlaktewater. Het
aansluiten hiervan op het gemengde
riool mag alleen indien er geen
andere doelmatige manier van lozen
mogelijk is. Particulieren en bedrijven
dienen dit aan te tonen en vooraf
toestemming te verkrijgen van de
gemeente.
Nieuwe aansluiting
Voor een nieuwe of extra
rioolaansluiting moet u een eigen
bijdrage betalen. Voor informatie
kunt u contact opnemen met de
gemeente.

Informatie voor bewoners

Inhoud
Bijlagen
terug =
Alt 

Afvalwater

Regenwater (hemelwater)

In bijna alle gevallen zorgt de gemeente voor het
inzamelen en afvoer van het afvalwater, vanaf de
perceelgrens. U moet zelf zorgen voor de riolering in
uw woning en op uw perceel, waarmee u het
afvalwater ‘aanbiedt’ op de perceelgrens. U moet het
afvalwater gescheiden aanbieden, ofwel apart van
het regenwater. De enige uitzondering zijn
bestaande situaties met gemengde riolering. In die
situaties mag u het afvalwater gemengd aanbieden,
totdat in uw straat gescheiden riolering wordt
aangelegd of u uw woning gaat her-/verbouwen.

Waar het redelijkerwijs kan, moeten bewoners en
bedrijven zelf voor het hemelwater (gaan) zorgen. Dit
is (nog) niet overal mogelijk. Of de gemeente voor
afvoer van het hemelwater zorgt, is afhankelijk van
waar u woont, het bouwjaar van de verhardingen en
bouwwerken en van het soort riolering. Er zijn 3
situaties:

Buitengebied
In het buitengebied wordt het afvalwater meestal
ingezameld door drukriolering of IBA’s. In sommige
gebieden (waar aanleg van riolering te duur is) heeft
de gemeente een ontheffing van de rioleringszorg. In
die gevallen moeten bewoners of eigenaren zelf voor
het afvalwater zorgen. Meestal gebeurt dat met een
IBA. Het is ook mogelijk dat percelen in het
buitengebied een IBA hebben die door de gemeente
wordt beheerd, maar dit komt in Losser (nog) niet
voor.
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1. De gemeente zorgt voor het regenwater, vanaf de
perceelgrens;
2. U (bewoner / eigenaar) moet zelf al het
hemelwater van uw perceel verwerken.
3. U (bewoner / eigenaar) moet zelf kleine buien
verwerken en het eerste deel van grote buien. De
piek van grote buien mag overlopen naar de
openbare weg, mits de berging op eigen terrein
groot genoeg is en goed werkt.
In de toelichting op de volgende pagina staat
wanneer deze situaties van toepassing zijn.
In alle gevallen bent u zelf verantwoordelijk voor de
voorzieningen op uw perceel en de riolering tot de
erfgrens. Als de gemeente regenwater inzamelt, dan
moet u dit gescheiden (apart van afvalwater)
aanbieden op de perceelgrens. Net als bij afvalwater
geldt er een uitzondering voor bestaande situaties
Informatie voor bewoners
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met gemengde riolering. In die situaties mag u het
regenwater gemengd aanbieden, totdat in uw straat
gescheiden riolering wordt aangelegd of u uw woning
gaat her-/verbouwen.
Toelichting op de 3 situaties
De gemeente heeft de plicht om vanaf de perceelgrens
voor het hemelwater te zorgen, als het niet redelijk is
dat u (bewoner of eigenaar) zelf het hemelwater in de
bodem of naar het oppervlaktewater brengt.
situatie 1 (regenwater afvoeren)
Bij woningen in bebouwd gebied zorgt de gemeente
voor hemelwater vanaf de perceelgrens.
Uitzonderingen:
 Woning-/appartementcomplexen waar bij aanleg een
regenwaterberging op het perceel is gemaakt. Deze
woningen vallen onder situatie 3 (alleen pieken).
 Afgekoppelde daken en verhardingen. Eenmaal
afgekoppelde oppervlakken (al dan niet met
subsidie) mogen niet meer op de riolering worden
aangesloten. Ook deze vallen onder situatie 3.
 Nieuwe bouwwerken en verhardingen waarvan
volgens de hemelwaterverordening geen
regenwater (zonder berging) mag worden afgevoerd.
De gemeente is van plan om in 2018 of 2019 een
hemelwaterverordening op te stellen. Hierin komt te
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staan in welke gevallen het regenwater mag worden
afgevoerd.
Woningen in- en uitbreidingswijken die speciaal zijn
ontworpen voor regenwaterverwerking op de
percelen. Deze vallen onder situatie 3. Hier zijn de
riolering of regenwatervoorzieningen in het openbaar
gebied niet berekend op (al) het regenwater van de
woonpercelen. Op dit moment (2018) zijn er nog
geen woonwijken waar al het regenwater op de
percelen verwerkt moet worden.

situatie 2 (zelf verwerken)
In het buitengebied, waar geen riolering voor
regenwater ligt, moeten bewoners/eigenaren zelf het
hemelwater verwerken.
Regenwater mag niet op de drukriolering worden
aangesloten, omdat de drukriolering dan overbelast
wordt en pompstoringen optreden.
situatie 3 (alleen pieken afvoeren)
Bij woningen met regenwaterberging en/of infiltratie op
het perceel, mag alleen de piek van grote regenbuien
naar de openbare weg worden afgevoerd (als de
berging vol is). Voorwaarde is dat de berging voldoende
groot is en goed functioneert. In het ontwerp of in
geplande hemelwaterverordening staat hoe groot de
berging moet zijn.

Informatie voor bewoners
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Vanuit de berging infiltreert het regenwater in de bodem
of wordt vertraagd naar oppervlaktewater afgevoerd.
Alleen bij zeer hevige regenval raakt de berging vol en
mogen piekafvoeren naar de riolering of openbare weg
worden afgevoerd. Dit moet meestal bovengronds
gebeuren (afvoer over maaiveld). Als de openbare
regenwatervoorzieningen bovengronds zijn (zoals
goten), dan moet ook de overloop bovengronds zijn.

 het schoon houden van het hemelwater;
Het hemelwater mag niet verontreinigd raken. Dit
betekent onder andere dat de verhardingen
waarop het regenwater valt niet verontreinigd mag
zijn met bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, olie,
of onkruidbestrijdingsmiddelen.

Aanbieden van regenwater op de perceelgrens
Bij het aanbieden van regenwater moeten bewoners
zorgen voor:

De gemeente neemt maatregelen tegen
grondwateroverlast, als
 er structurele overlast is door de
grondwaterstand,
 en die met maatregelen in openbaar gebied
verholpen of verminderd worden
 en deze maatregelen doelmatig zijn.

 afvoer op het eigen perceel, tot aan de
perceelgrens;
 apart houden van hemelwater en afvalwater
(uitgezonderd bestaande situaties);
Het hemelwater mag niet gemengd worden met
afvalwater. In geval van ondergrondse leidingen
moeten hemelwater en afvalwater door aparte
buizen worden aangevoerd. Er geldt een
uitzondering voor bestaande gemengde afvoeren
in gebieden met een gemengd rioolstelsel. Daar
mag de gemengde aanvoer gehandhaafd blijven
totdat (ooit in de toekomst) gescheiden riolering
wordt aangelegd of verhardingen en daken
afgekoppeld (moeten) worden.
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Grondwater

Natte kelders vallen hier buiten, omdat die een
gevolg zijn van een ondeugdelijke constructie.
De gemeente vindt overlast structureel als
 de overlast vrijwel elk jaar voorkomt,
 en gedurende langere tijd, d.w.z. meer dan 3
weken per jaar,
 en niet tijdelijk is, d.w.z. langer dan 4 jaar zal
aanhouden,
 en stabiel of toenemend is.

Informatie voor bewoners
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De gemeente vindt maatregelen doelmatig als deze:
 effectief zijn, d.w.z. dat de problemen aanzienlijk
beperkt worden door de maatregelen,
 en efficiënt zijn, d.w.z. dat er geen goedkopere of
effectievere alternatieven zijn,
 en de omvang van de problemen significant is,
d.w.z. tenminste 3 percelen of meer dan 0,5
hectare,
 en de kosten van de maatregelen in verhouding
staan met de nadelige gevolgen.
Afvoer van grondwater
Het nemen van maatregelen kan betekenen dat de
gemeente het grondwater gaat afvoeren. In dat geval
gelden dezelfde soort voorwaarden als bij
regenwater:
 bewoners/eigenaren moeten zelf voor de
(drainage)voorzieningen op eigen terrein zorgen;
 in geval van afvoer moet het overtollige
grondwater op de erfgrens worden aangeboden,
gescheiden van afvalwater.
 het overtollige grondwater mag niet verontreinigd
zijn.
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Heeft u last van grondwater?
Vraag dan eerst in de buurt of bij meer woningen
dezelfde problemen zijn. Als u de enige bent,
controleer dan of uw riolering of waterleiding lek is.
Als u grondwateroverlast heeft op uw eigen terrein,
dan kunt u de volgende maatregelen nemen:
 goede ventilatie van uw woning is altijd nodig,
zowel voor een gezonde leefomgeving als voor
het voorkomen van vochtproblemen;
 waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld
aanleg van drainage;
 bouwkundige maatregelen om bouwtechnische
gebreken te verhelpen, bijvoorbeeld kelders die
niet waterdicht zijn, lekke convectorputten of te
diepe kruipruimtes;
 maatregelen als grondverbetering als er sprake
is van een slechte structuur of doorlatendheid van
de bodem.
U kunt bij de gemeente terecht met uw vragen over
het grondwater. Is er sprake van langdurige en
structurele grondwateroverlast over een groter
gebied? Dan zal de gemeente op zoek gaan naar de
oorzaken en samen met de eigenaren en het
waterschap overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Informatie voor bewoners
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Wateroverlast door regen
Riolering heeft, net als andere infrastructuur zoals
wegen, een maximum capaciteit. Bij extreme buien
staat het water op sommige plaatsen op straat te
wachten tot het kan worden afgevoerd. Het staat als
het ware ‘in de file’. Hoe groot de afvoercapaciteit
van riolen ook is, het kan altijd harder regenen dan
waarmee rekening is gehouden. Door de
klimaatverandering zal het vaker hard regenen en
worden de risico’s op wateroverlast groter. De
gemeente werkt aan oplossingen om de risico’s klein
te houden. Maar er blijft altijd een risico en door de
klimaatverandering krijgt u vaker te maken met
‘water op straat’.
In dit GRP wordt onderscheid gemaakt in:
 hinder
Dit is ongemak door ondiep water op straat. Dit
zal in de toekomst vaker voorkomen.
 overlast
Dit is het tijdelijk onbereikbaar zijn van plaatsen
door ‘diep’ water op straat, tuinen en openbaar
groen. De gemeente wil het risico op overlast
beperken, zodat het niet te vaak voorkomt.
 schade
Als water woningen of gebouwen instroomt is er
schade. Ook het lang onbereikbaar zijn van
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winkels en bedrijven kan tot schade leiden. De
gemeente wil het risico op schade zo klein
mogelijk maken.
Het vergroten van de riolering helpt onvoldoende om
de risico’s op wateroverlast te verminderen. Het is
niet de beste oplossing, ook niet als daar heel veel
meer geld voor beschikbaar zou zijn. Het regenwater
moet op andere wijzen worden opgevangen.
Gemeenten en waterschap willen het regenwater
apart houden van afvalwater. Nog beter is het om het
helemaal buiten de riolering te houden en meteen te
verwerken op de plek waar het regenwater valt. Dat
kan door het water in de bodem te infiltreren of naar
oppervlaktewater te leiden.

Uw tuin vergroenen
Door zo min mogelijk oppervlakte van de tuin te
bestraten en gebruik te maken van waterdoorlatende
stenen of tegels blijft meer water op de plek waar het
valt. Minder regenwater wordt afgevoerd met minder
risico op wateroverlast in uw straat, wijk of stad.
Minder verhard oppervlakte betekent meer plaats
voor planten, maar ook een beter bodemleven. Een
goed bodemleven zorgt voor een vruchtbare grond,
betere bescherming tegen ziekten en plagen, maar
ook voor een betere waterberging.
Informatie voor bewoners
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Op de volgende websites vindt u meer informatie en
kunt u ideeën opdoen:
 Biodiversiteit - rond het huis en in de tuin
 Tips voor een regenbestendige ruin
 Regenwater opvangen in je tuin
 en op vele andere sites.

Meer informatie
U kunt met alle vragen over water bij de gemeente
terecht. De gemeente zal altijd uw vraag in ontvangst
nemen. Afhankelijk van het onderwerp beantwoordt
de gemeente uw vraag, of stuurt zij deze door naar
het waterschap of de provincie.

Help mee afkoppelen
Het is niet duurzaam om schoon hemelwater op de
gemengde riolering aan te sluiten. Het schone
regenwater raakt dan vermengd met vuil water en
moet daarna weer worden gezuiverd op de rwzi. En
als het hard regent raakt het riool overbelast door al
het regenwater. Gemeenten en waterschap willen de
afvoer van schone daken en verhardingen van de
riolering afkoppelen. U kunt helpen door
oppervlakken op uw eigen perceel af te koppelen.
Heeft u vragen over zelf afkoppelen, neem dan
contact op met de gemeente.
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Informatie voor
bedrijven

Deze bijlage geeft informatie over de rol
van bedrijven bij het verwerken van hun
afvalwater, hemelwater en grondwater. In
de meeste gevallen zijn bedrijven hier
zelf verantwoordelijk voor.
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Braakstraat-Langenkamp, Losser

Afvalwater
Hemelwater
Grondwater
Afkoppelen
Meer informatie
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Afvalwater
Niet al het afvalwater van bedrijven is
bedrijfsafvalwater. Als het water qua aard en omvang
overeenkomt met huishoudelijk afvalwater, dan wordt
het ook als zodanig gezien. Ofwel, als een bedrijf
(alleen) afvalwater van een toilet en keuken afvoert,
dan is dat huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsafvalwater is water dat vrijkomt door
bedrijfsmatige activiteiten, of in een omvang alsof het
bedrijfsmatig was.
 De gemeente zorgt in bijna alle gevallen voor het
inzamelen en afvoeren van huishoudelijk
afvalwater, vanaf de perceelgrens. Zie hiervoor
“Afvalwater” bij de informatie voor bewoners.
 Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor
verwerking van het bedrijfsafvalwater en voor alle
riolering en (afval)watervoorzieningen op eigen
terrein.
 Voor de meeste bedrijven gelden de regels in het
Activiteitenbesluit.
Hoewel bedrijven zelf verantwoordelijk zijn, wordt in
sommige gevallen (ook) bedrijfsafvalwater op de
riolering geloosd en zorgt de gemeente voor afvoer
van dat water. Hierover worden doorgaans specifieke
afspraken gemaakt.
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Het waterschap zorgt voor zuivering van het
bedrijfsafvalwater dat via de riolering wordt
aangevoerd naar de rwzi, waarvoor een
zuiveringsheffing wordt opgelegd aan de bedrijven.
De heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en
samenstelling van het geloosde bedrijfsafvalwater.
Mogelijk is een vergunning nodig voor het lozen of
aansluiten van bedrijfsafvalwater. Dit is afhankelijk
van het type bedrijf en samenstelling van het
bedrijfsafvalwater.
 Als geen vergunning nodig is, dan moet worden
voldaan aan de algemene regels van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
 Als wel een vergunning nodig is, dan kan deze
worden aangevraagd bij de gemeente (bij lozing
op riolering of bodem) of het waterschap (bij
lozing op oppervlaktewater). In geval van
Rijkswateren is dat Rijkswaterstaat.

Hemelwater
Of de gemeente voor afvoer van het hemelwater
zorgt is afhankelijk van het gebied, het bouwjaar de
verhardingen en bouwwerken, de grootte van het
bedrijfsperceel en of de plaatselijke riolering
berekend is op de afvoer van het regenwater.

Informatie voor bedrijven
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In sommige gevallen is de hemelwaterzorg door de
gemeente voor bedrijven gelijk aan die voor
woningen. Zie hiervoor “Regenwater (hemelwater)”
bij de informatie voor bewoners. Samengevat komt
dit erop neer dat bedrijven in het buitengebied zelf
voor het hemelwater moeten zorgen en bij nieuw/herbouw moeten zorgen voor waterberging op eigen
terrein.
Voor de meeste bedrijven gelden de regels in het
Activiteitenbesluit. Hieruit volgt onder andere dat
regenwater niet op gemengde riolering mag worden
aangesloten als het redelijkerwijs mogelijk is om het
regenwater te infiltreren in de bodem, of te lozen op
het oppervlaktewater of een regenwaterstelsel.
Hemelwaterverordening
De gemeente is van plan om in 2018 of 2019 een
hemelwaterverordening op te stellen. Hierin komt te
staan in welke gevallen het regenwater mag worden
afgevoerd en in welke gevallen niet.

Grondwater
De gemeente neemt maatregelen tegen
grondwateroverlast, als
 er structurele overlast is door de
grondwaterstand,
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 en die met maatregelen in openbaar gebied
verholpen of verminderd worden
 en deze maatregelen doelmatig zijn.
Wat hier precies onder wordt verstaan is terug te
vinden onder “Grondwater” bij de informatie voor
bewoners.

Afkoppelen
Het is nadelig om het schone regenwater van daken
en verhardingen aan te sluiten op gemengde
riolering. Gemeenten en waterschap streven ernaar
om deze oppervlakken van de riolering af te
koppelen. Dit is duurzaam en kan het risico op
wateroverlast verminderen. Bedrijven kunnen een
belangrijke bijdrage leveren door bestaande
oppervlakken af te koppelen. De gemeente wil u hier
graag bij helpen.

Meer informatie
U kunt met alle vragen over water bij de gemeente
terecht. De gemeente zal altijd uw vraag in ontvangst
nemen. Afhankelijk van het onderwerp beantwoordt
de gemeente uw vraag, of stuurt zij deze door naar
het waterschap of de provincie.

Informatie voor bedrijven
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Informatie voor
ontwikkelaars

Nieuw stedelijk gebied moet klimaatbestendig en waterneutraal ontworpen
worden. Deze bijlage geeft enkele
startpunten voor ontwikkelaars.
Gemeentelijk
rioleringsplan,
blad 65
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Snel contact
Waterberging
Weinig verharding, veel groen
Nieuwe sanitatie
Ontwateringsdiepte
Wateroverlast
Informatie voor ontwikkelaars
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Snel contact
Ruimtelijke ontwikkelingen hebben vrijwel altijd
gevolgen voor de waterhuishouding. Het is belangrijk
om plannen in een vroeg stadium af te stemmen met
de waterbeheerders. Een van de instrumenten
hiervoor is de (verplichte) watertoets. Daarnaast
raden we ontwikkelaars aan om in een vroeg stadium
contact op te nemen met de gemeente en het
waterschap.
Het doorlopen van de watertoets leidt onder andere
tot een waterparagraaf in de toelichting van het
bestemmingsplan. Hier wordt toegelicht hoe aan
eisen i.r.t. het aspect water wordt voldaan.

Waterberging
Nieuw stedelijk gebied moet waterneutraal worden
ontworpen. Dat betekent dat er niet meer water wordt
afgevoerd dan in de natuurlijke situatie (voor de
ontwikkeling). De richtlijn voor de maximum afvoer is
1,6 liter/seconde per hectare. Om dit te bereiken is
waterberging nodig binnen het plangebied. Het
teveel aan regenwater moet in de berging worden
opgevangen. Van daar kan het in de bodem
infiltreren of langzaam (vertraagd) worden afgevoerd.
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De benodigde omvang van de berging wordt vooral
bepaald door de grootte van het verharde oppervlak
(daken en verhardingen) die op de berging
afwateren. Daarnaast is de omvang afhankelijk van
het soort berging, de bodemgesteldheid en lokale
omstandigheden.
Het gebied moet een regenbui kunnen verwerken die
gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt (T=100).
Daarbij moet u rekening houden met het klimaat in
+
2085 (scenario 2085 W H ). Op basis daarvan kunnen
specialisten uitrekenen hoeveel berging er nodig is.
Het waterschap kan aangeven met welke
‘regenbuien’ en uitgangspunten u rekening moet
houden.
Rekenvoorbeeld
In veel gevallen is circa 80 mm berging nodig. Dit betekent
2
dat u voor elke m verhard oppervlak 80 liter water moet
3
bergen. Of andersom, er is 1 m berging nodig voor elke
3
12,5 m2 verhard oppervlak, ofwel 800 m per hectare
verhard oppervlak.

De waterberging kan veel ruimte in beslag nemen,
maar is ook een kans om het gebied aantrekkelijker
te maken.

Informatie voor ontwikkelaars
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Weinig verharding, veel groen

Ontwateringsdiepte

Hoe minder verhard oppervlak, hoe minder
waterberging nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door het
toepassen van veel groen, waterdoorlatende
verharding en groene daken. Deze technieken
hebben ook nevenvoordelen, zoals het verminderen
van hittestress en fijnstof. Groene daken verhogen
de opbrengst van zonnepanelen en verminderen de
behoefte aan koeling van gebouwen in de zomer (zie
bijvoorbeeld ‘groene daken nader beschouwd’).

Bij de aanleghoogte van bouwwerken, wegen en
groen moet rekening worden gehouden met
voldoende ontwateringsdiepte en de kans op hogere
grondwaterstanden door klimaatverandering.
Daarnaast hanteert de gemeente de volgende
minimale ontwateringsdieptes:

Nieuwe sanitatie
De ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied biedt ook
kansen voor het toepassen van moderne technieken
op het gebied van afvalwater. Daarbij wordt
afvalwater geconcentreerd en (her)gebruikt als bron
van grondstoffen. Meer informatie hierover is te
vinden op de gezamenlijke website van Stowa en
Rioned: nieuwesanitatie.stowa.nl
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 Woningen met kruipruimte
mvh -0,80m
en tenminste 1,00 m onder vloerpeil
(overschrijding max. 14 dagen/jaar)
 Woningen zonder kruipruimte
mvh -0,30m
en tenminste 0,50 m onder vloerpeil
 Tuinen en groenvoorzieningen
mvh -0,50m
(overschrijding max. 14 dagen/jaar)
 Wegen
kruinhoogte -0,70 m
 Leidingstroken
mvh -0,70 m

Mogelijke maatregelen om de ontwateringsdiepte te
verbeteren zijn in volgorde van voorkeur:
1. kruipruimteloos bouwen,
2. ophogen (bouw)grond en/of extra open water,
3. drainage met nieuw te graven open waterlopen.

Informatie voor ontwikkelaars
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Wateroverlast
Nieuw stedelijk gebied moet klimaatbestendig zijn en
dus bestand tegen hevige neerslag. U moet onder
andere onderzoeken wat er gebeurt bij een regenbui
met een gemiddelde herhalingstijd van 100 jaar en
+
klimaatscenario 2085 W H . Bij zo’n extreme
gebeurtenis zal veel regenwater over het maaiveld
afstromen. Het water stroomt naar lagere delen en
mag daar geen schade aanrichten. De aanleghoogte
van de bebouwing en het hoogteverloop van het
maaiveld zijn sleutelfactoren om wateroverlast te
voorkomen.
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Streefwaarden
wateroverlast

Bij de ambities over wateroverlast maken
we onderscheid in verschillende risico’s,
zoals hinder, overlast en schade. Dit
rapportdeel bevat de voorlopige streefwaarden en de toelichting daarop.
Bij de stresstesten in 2018-2019 bekijken
we of bijstellingen nodig zijn, uit oogpunt
van haalbaarheid en afstemming op de
nationale richtlijnen die voor de
stresstesten ontwikkeld worden.
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afgedreven putdeksel, Lochem

Gebieden
Buien en kansen
Streefwaardentabel

Streefwaarden wateroverlast
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Gebieden
Streefwaarden kunnen verschillen per gebied,
bijvoorbeeld vanwege de schadegevoeligheid van
bepaalde wijken of gebouwen. Vooralsnog zijn
streefwaarden gegeven voor woongebieden,
bedrijfsterreinen, winkelgebieden en extraschadegevoelige locaties.

tabel 10

Bui

regenbuien en kans op voorkomen

Omschrijving
(en theoretische
herhalingstijd)

Kans dat bui in een
jaar voorkomt
(één of meer keer)

forse bui

98%

T=0,25

hevige bui

63%

T=1

Buien en kansen
Een kleine regenbui komt vaak voor, een wolkbreuk
gelukkig maar zelden. Hoe zwaarder de bui, hoe
kleiner de kans daarop. De streefwaarden zijn
uitgedrukt in buien en dus ook kansen. Bijvoorbeeld:
als overlast alleen mag voorkomen bij een grote
intense bui, dan is dat hetzelfde als: de kans op
overlast mag maximaal 18% zijn (per jaar).

zeer hevige bui
grote intense bui
zeer grote intense bui
T=10

extreme bui
zeer extreme bui
T=100

Streefwaardentabel
Op het volgende blad staat de tabel met
streefwaarden. Voor vijf situaties is aangegeven
vanaf welke bui die situatie mag voorkomen.
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18%

T=5

T=20

In de tabel hiernaast staan de buien en kansen die
we hebben gebruikt bij de streefwaarden.

39%

T=2

buitengewone bui
T=500

10%
5%
1%
0,2%

Streefwaarden wateroverlast

tabel 11
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streefwaarden wateroverlast (voorlopig)

Omschrijving

woongebied

bedrijfsterr.

1) Plassen
Hier en daar ondiepe plassen
duur: tot 0,5 uur na bui
wegen blijven begaanbaar

bij alle
regenbuien

bij alle
regenbuien

winkelgebied

gevoelig

2) Hinder
Hier en daar grote en diepe plassen
duur: tot 1 uur na bui
wegen blijven begaanbaar, maar
verkeer ondervindt hinder.
3) Overlast
Op enkele locaties en/of delen van de
straat staat water tot bovenkant
trottoirband (±15 cm).
duur: tot 1,5 uur na bui
wegen moeilijk berijdbaar (langzaam)
4) Schade
In deel van wijk of gebied staat water tot
aan entree / in voortuinen.
duur: tot 2 uur na bui
schade: 1 tot 5 tuinen en bijgebouwen
wegen niet meer veilig te gebruiken
5) Ernstige schade
Meer dan 20 cm water in grote delen van
een kern of gebied
duur: langer dan 2 uur na bui
schade: meerdere panden en locaties
wegen niet meer veilig te gebruiken
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Streefwaarden wateroverlast
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Hoe moet u de tabel lezen?
We kunnen niet voorkomen dat hinder, overlast en soms
zelfs schade optreedt. Maar we kunnen wel de risico’s
verminderen. In de tabel staat hoeveel. Bijvoorbeeld:
Hinder definiëren we als “hier en daar grote en diepe
plassen die tot max. 1 uur na de regenbui blijven staan”.
Elk jaar is er een kans dat dit in uw straat (woongebied)
een of meer keer voorkomt. We willen dat die kans 39% of
minder is.

volgens klimaatscenario WHupper voor regio G
up

up

2030
mm

T=2

23,6

24,9

26,8

30,8

T=5

30,1

32,0

34,9

40,3

T-10

35,5

37,8

41,6

48,0

Op dezelfde manier zijn de kansen op overlast en schade
aangegeven. In woongebieden willen we de kans dat in
een jaar overlast in uw straat voorkomt, verminderen tot
18%. Voor schade is dat 5% en voor ernstige schade 1%.

T=20

41,1

43,9

48,6

56,3

T=100

55,7

59,7

66,8

77,4

Die 39%, 18%, 5% en 1% lijken willekeurige getallen, maar
niet voor waterbeheerders. 39% komt overeen met een bui
die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt (T=2). Zo’n bui
mag tot hinder leiden, maar niet tot overlast. 18% komt
overeen met T=5, 5% met T=20 en 1% met T=100, ofwel
een bui die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomt.

T=500

72,5

78,0

87,7

101,8

De omvang van een bui geven we aan in millimeters. Bij een
hevige bui valt er in korte tijd veel millimeters. tabel 12

toont als voorbeeld de neerslaghoeveelheden voor buien
met een duur van 2 uur. Door de klimaatverandering
wijzigen die hoeveelheden. Bijvoorbeeld: bij de bui met
kans 39% (T=2) valt er in 2 uur 23,6 mm neerslag. Maar
door de klimaatverandering wordt dit 30,8 mm in 2085. De
kans in 2085 op een bui van 30,8 mm is even groot als de
kans op een bui van 23,6 mm in ons huidige klimaat.
tabel 12

2050WH
mm

up

2014
mm

Hoe groot zijn die buien?

klimaat:
Buien

2085WH
mm

De ambitie is om aan de streefwaardentabel te
blijven voldoen, ook als in de toekomst de buien
heviger worden.
Waarom zijn deze risico’s gekozen?
In de streefwaardentabel zijn de kansen op hinder (39%)
neerslagaan
in mm
buien van
uur,
en overlast (18%) gelijkgesteld
de bij
‘normen’
die2sinds
de jaren negentig veel zijn gebruikt bij hydraulische
berekeningen (standaardbuien 8 en 9). Er werd meestal
niet getoetst op zwaardere buien. Het is belangrijk om dit
wel te doen. De capaciteit van de riolering is nooit
toereikend voor hele zware buien. Wateroverlast is dan niet
te voorkomen. Maar, met name door bovengrondse
maatregelen, kan de schade beperkt worden. Daarom

neerslag in mm bij buien van 2 uur,
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Streefwaarden wateroverlast
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geeft de tabel ook streefwaarden voor de kans op schade.
Gesteld is dat de kans daarop maximaal 5% mag zijn
(gemiddeld eens per 20 jaar). Zelfs dan moet geprobeerd
worden om de schade beperkt te houden. Daarom is ook
een streefwaarde voor ernstige schade gegeven. We
proberen dan om water via straten en wegen af te voeren
naar plaatsen waar het minder kwaad kan. Bij zeer
extreme buien zal zelfs dat niet helemaal lukken. We willen
de kans daarop beperken tot 1% per jaar.
In winkelgebieden zijn vaak geen trottoirbanden en veel
entrees hebben geen drempel. Water-op-straat betekent
hier al snel schade. Water geeft geen hinder of overlast,
maar direct materiële en/of economische schade. Daarom
zijn de streefwaarden voor hinder en overlast in
winkelgebied strenger dan in woongebieden.
De laatste kolom in de streefwaardentabel is voor
schadegevoelige locaties. Dit zijn plaatsen waar water in
gebouwen heel schadelijk is. Voorbeelden zijn
ziekenhuizen, gebouwen met extreem dure apparatuur of
musea met waardevolle, onvervangbare objecten. Op
dergelijke locaties willen we de kans op (ernstige) schade
extra klein maken (1% en 0,2%). Nog beter is het om geen
schadegevoelige objecten op lage plekken (kwetsbare)
locaties te plaatsen.

Naar hoofdtekst Wateroverlast
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Streefwaarden wateroverlast
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Beheer en
onderhoud

Gegevensbeheer
Reiniging
Inspecties
Onderhoud
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rioolinspectie met rijdende camera, Veenendaal
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Gegevensbeheer

Reiniging

Beheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en
leidingen (waaronder ook riolen) digitaal beschikbaar
hebben en aanbieden als het Kadaster daarom
vraagt. Dit is vastgelegd in de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (WION).

De riolen en de meet-/regelobjecten moeten
periodiek gereinigd worden. De reinigingsfrequenties
staan in tabel 2. De reiniging van de objecten
gebeurt grotendeels in eigen beheer. De reiniging
van de riolen wordt uitbesteed. De riolen van de
gehele gemeente worden ingedeeld in
onderhoudsblokken. Elk jaar wordt één onderhoudsblok gereinigd. Dat is ongeveer 25 km per jaar.

Naast deze verplichting is het bijhouden van
gegevens noodzakelijk om goede plannen en keuzes
te kunnen maken, werkzaamheden voor te bereiden
en hydraulische berekening te maken. De gegevens
van de riolering worden bijgehouden in een
rioleringsbeheerprogramma. Tegenwoordig gebeurt
dit volgens vastgelegde standaarden (GWSW).
Meetgegevens
Naast gegevens van de infrastructuur worden ook
gegevens van het hydraulisch gedrag verzameld
door meetapparatuur. Deze planperiode worden de
metingen van het mbs verbeterd. Gekeken worden
naar de meetlocaties, de meetapparatuur en
telemetrie en het valideren en analyseren van de
meetgegevens.
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vuilwaterriolen
regenwaterriolen
infiltratie
duikers
transportleidingen

totaal

105.114
12.147
14.869
7.082
9.080
————
148.292

m
m
m
m
m
+
m

Vooral het reinigen van de grote transportleidingen is
duur. Het reinigen van 9 km transportleiding blijkt
meer te kosten dan van 105 km vuilwaterriolen.
Daarom bekijken we bij de komende reinigingscycli
of en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Beheer en onderhoud
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Inspecties
Inspecties zijn nodig om gebreken op te sporen en
voor afweging en planning van onderhoud,
vervanging, relining en reparaties. De meeste meeten regelobjecten worden jaarlijks geïnspecteerd,
gelijktijdig met het reinigen en klein onderhoud (zie
tabel 3). De rioolinspecties worden uitbesteed.
Voor rioolinspecties met een rijdende camera
moeten de riolen eerst gereinigd worden. Daarom
worden inspecties en reiniging op elkaar afgestemd.
De reiniging gebeurt cyclisch om de 6 jaar. Elk jaar
wordt een van de 6 ‘onderhoudsblokken’ gereinigd.
Vervolgens wordt een deel van de riolen in dat
onderhoudsblok geïnspecteerd. De riolen worden
geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:
 De toestand (kwaliteit) van het riool bij de vorige
inspectie en/of de leeftijd van het riool;
 Aantal jaren sinds de vorige inspectie;
 Ligging t.o.v. projecten in de openbare ruimte die
de komende 6 jaar gaan spelen;
 Aansluiting op de andere riolen die worden
geïnspecteerd.
De planning wordt gebaseerd op de
inspectiefrequenties in tabel 3. Voor riolen in het
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grondwaterbeschermingsgebied is de frequentie
hoger.
Specifieke inspecties
Soms moeten (urgent) riolen geïnspecteerd worden,
die buiten het gereinigde onderhoudsblok liggen.
Bijvoorbeeld vanwege een project, lekkage of
inzakking. In die gevallen worden specifieke
inspecties gedaan, waarvoor het riool eerst gereinigd
moet worden. In de financiële planning is rekening
gehouden met € 3.000,- per jaar voor specifieke
inspecties buiten het onderhoudsblok.

Onderhoud
Frequent periodiek onderhoud is nodig voor de
wadi’s (maaien, 15 à 20x / jaar) en de mechanische
objecten, zoals gemalen, pompen, schuiven, kleppen
en luchtinblaasunits (1x / jaar). Overig klein
onderhoud gebeurt naar aanleiding van meldingen of
storingen.
Klein onderhoud aan de riolen zelf is slechts beperkt
nodig. In geval van een slecht riool zijn al snel
grotere reparaties nodig, relining of zelfs vervanging.
Uit inspecties blijkt dat er momenteel veel riolen en
inspectieputten zijn waar reparatie urgent is of

Beheer en onderhoud

Inhoud
Bijlagen
terug =
Alt 

binnenkort urgent wordt. Om deze zwakke plekken te
verhelpen zijn de volgende projecten in gepland:





Achterstallige reparaties fase 1 (2019-2021);
Achterstallige reparaties fase 2 (2022-2024);
Onderhoud putten fase 1 (2018-2022, ± 2000 st.)
Onderhoud putten fase 2 (2023-2026, ± 1700 st.)

Overig (groot) onderhoud aan de riolen valt onder de
renovatie en vervanging.
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Renovatie en
vervanging

Het in stand houden van de riolering is
een groot onderdeel van de
gemeentelijke watertaken en het grootste
deel van de rioolheffing wordt hieraan
besteed. Doelmatigheid heeft prioriteit.
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rioolvernieuwing 2016, Losser

Rioolvernieuwing
Objectrenovatie

Renovatie en vervanging
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Rioolvernieuwing
Het is niet kostenefficiënt om gebrekkige riolen altijd
te vervangen. Soms volstaan reparaties en soms is
renovatie (relining) doelmatiger. Daarnaast wordt de
planning van vervangingen afgestemd op andere
projecten en maatregelen, zodat de werkzaamheden
gecombineerd kunnen worden. Dit bespaart geld en
vermindert de overlast voor bewoners. Het geheel
van rioolreparaties, renovaties en vervanging wordt
aangeduid met de term rioolvernieuwing.
Toestand van riolen
Gedurende de levensduur gaat de toestand van een
riool achteruit. Hoe snel dit gaat is afhankelijk van
allerlei factoren, zoals het materiaal, soort
ondergrond, verkeersbelasting en samenstelling van
het water. De toestand van de riolen wordt
achterhaald met rioolinspecties. Naarmate de
toestand achteruit gaat, ontstaan er meer risico’s op
het falen of bezwijken van het riool. De ‘kunst’ van
doelmatige rioolvernieuwing is het op tijd ingrijpen,
vlak voor de risico’s te groot worden.
Langetermijn-planning
Voor de lange termijn is ingeschat wanneer de riolen
aan vervanging toe zijn. Dit is gebaseerd op de
leeftijd van de riolen en de inspectieresultaten. Er zijn
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piek te verwachten omstreeks 2030, 2050 en 2080.
toestand. De pieken rond 2050 en 2080 komen
overeen met de verwachte levensduur van de riolen.
De piekrond 2030 wordt veroorzaakt door matige
kwaliteit van een deel van de riolen.

Voordat we vervanging inplannen wordt de noodzaak
opnieuw bekeken aan de hand van de dan beschikbare inspectieresultaten. Te verwachten is dat de
pieken deels afgevlakt kunnen worden. Dit is meegenomen in de langetermijn planning voor dit GRP.
Kortetermijn-planning
Voor de komende jaren is een concrete projectplanning gemaakt. Er wordt gekeken wat optimaal is
(reparatie, relining of vervanging) en hoe dit is in te
passen in het integrale meerjarig investeringsprogramma (MIP). Veel rioolvervangingen komen zo
Renovatie en vervanging
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terecht in integrale projecten, waarbij vervanging,
afkoppelen, klimaat samen met de openbare ruimte
worden aangepakt.

Objectrenovatie
Er is een achterstand in de renovatie van de
elektrische en mechanische objecten, met name bij
de gemalen en pompunits (drukriolering). Volgens de
inspecties van 2016-2017 zouden in de planperiode
ruim 100 locaties per jaar gerenoveerd moeten
worden. De strategie is om de inhaalslag te spreiden
over 10 jaar. Dit betekent dat in de komende
planperiode per jaar 10% van de objecten worden
gerenoveerd. Hiertoe zijn de volgende projecten
ingepland:
projectnaam
Restant renovatiebudget 2016
Objectrenovaties E+M 2019
Objectrenovaties E+M 2020
Objectrenovaties Civiel deel
Objectrenovaties E+M 2021
Objectrenovaties E+M 2022
Objectrenovaties E+M 2023

jaar
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2023

bedrag
370.789
260.000
260.000
50.000
271.000
280.000
270.000

Na de inhaalslag kan het tempo terug naar normaal,
waarbij de objecten eens per 15 à 20 jaar worden
gerenoveerd (mechanisch en elektrisch).
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Projecten

Deze bijlage geeft een overzicht van de
projecten die in uitvoering zijn of de
komende jaren starten. De start- en
eindjaren zijn een voorlopige
schatting. De daadwerkelijke start van
projecten is afhankelijk van het MIP,
synergiekansen en aanvullende
besluitvorming over de jaarlijkse
programmabegrotingen
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retentie (waterberging) Weverstraat, Overdinkel

Losser
Overdinkel
Glane
De Lutte
Beuningen
Algemeen
Projecten
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Losser
Projectomschrijving
Gronausestraat Zuid:
Vervanging obv inspecties
Res jaarlijks afkoppelen
Ov maatregelen kaderrichtlijn
Irisstraat/Leliestraat fase 1-2
Irisstraat/Leliestraat fase 3-5
Gronausestraat Noord
Vervanging riolering
Hwa, afkoppelen + waterberging
Aalsgaardenstraat
Enschedesestr. (Schaafspl.-Froenplein)
Centum waterkunstwerk_zichtb.afkopp.
Rioolvergroting Oldenzaalsestraat
Herinrichting Brinkstraat
Blauwe ader; Brinkstraat - De Bleek
Blauwe ader; De Bleek - Ravenhorsterweg
Waterkwantiteit en -kwaliteit De Bleek
Teylerstr. (vervangen + afkoppelen+ hwa)
Raadhuisstr/plein (verv+afk+hwa+berg.)
Raadhuisstraat Muchteweg tot Kerkstraat
Kerkstraat; beekriool, afk.+ hwa + verva.
Winkelcentrum De Brink
Martinusplein
Scholtinkstraat (Leurinkstr.-Ravenhorstw.)
Kosterstr, Schuurkerkstr., Kostersgaarden
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start
2017

eind
2018

2016
2018
2017

2018
2019
2019

2022
2022
2022
2019
2017
2020
2020
2020
2020
2021
2019
2021
2019
2023
2022
2023

2022
2023
2022
2020
2019
2022
2022
2021
2021
2022
2019
2022
2021
2023
2023
2023

Braakstr (Kloppenstr-Scholtinkstr)
Kloppenstraat (Braakstraat – Oranjestraat)
Mollenbergstraat
Dr. Frederinkstraat
Hogeweg
Verbinding De Saller - Lutterstraat (M41)
Afkoppelen AJC 96 (M42)
Herstellen verbinding put 4275 Gron.str.
RTC maatregelen
Bloemenbuurt fase II
Roofvogelbuurt, fase I
Roofvogelbuurt, fase II
Hanneker Veldweg, Houtstr., Steenstr
Muchteweg (omgeving Vlasakker)

2023
2022
2020
2022
2023
2019
2020
2019
2019
2023
2022
2026
2023
2022

2023
2024
2021
2023
2023
2019
2020
2019
2019
2025
2025
2030
2025
2024

Overdinkel
Projectomschrijving
HvO, fase 2, verv.+ blauwe ader Wilp.
centrumplan Overdinkel
Uitlaat sloot Hoofdstraat (M10)
Watergang Invalsweg – R.beek (M12)
Blauwe ader (M14)
Stelselmaatr. M13, 16,17,18 en 19
Optimalisatie berging Elfrinkswg (M20)

start
2017
2016
2019
2019
2019
2019
2019

eind
2019
2017
2019
2019
2019
2019
2019

NB: start- en eindjaren zijn een voorlopige schatting!
Projecten

Inhoud
Bijlagen
terug =
Alt 

Glane
Projectomschrijving
Verv+afkoppelen fase I: tot Weertstraat
Verv+afkoppelen fase II: Weertstraat
Verv+afkoppelen fase III: tot grens
Glanegrensweg rioolvervanging

Beuningen
start
2021
2021
2021
2021

eind
2024
2024
2024
2022

Projectomschrijving
Afkoppelen Broeninkskamp
Afkoppelen P. Bolscherstraat
Vervanging Beuningerstraat (196 m)

start
2022
2022
2022

eind
2022
2022
2024

Algemeen
De Lutte
Projectomschrijving

start

eind

De Lutte; Lossersestraat+Essenweg
Dorpstraat: Bentheimerstr-Lossersestr.
Beatrixstraat - Irenestraat-Margrietstraat
Persleiding De Lutte naar hoofdgemaal
Plechelmusstr. Berging Erve Boerrigter
Benutten waterbergingsmogelijkheden
Centrumplein De Lutte, afk.+bergen
Leeuwerikstraat - Wielewaalstraat
Appelvinkstr - Tapuitstr - Spechtstraat
Vervangen riolering Bentheimerstraat
Mtr. wateroverlast Luttermolenveld M01
Afv. afvalwater De Lutte NO-LMV-M02
Herstel foute aansl.Luttermolenveld M03

2018
2017
2018
2018
2019
2020
2020
2023
2023
2022
2019
2020
2020

2018
2019
2022
2018
2020
2022
2021
2024
2024
2023
2019
2020
2020

terug naar Programma - investeringen
of toets “Alt ”
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Projectomschrijving
Vervanging nav inspecties+schade
Renovaties en vervangingen 15 jr.
Renovatie solo strengen 668
Vervanging solo strengen 281
Rioolvernieuwing nav inspecties
Objectrenovaties E+M (jaarlijks)
Objectrenovaties Civiel deel
Reparaties onderhoud riolering 1
Reparaties onderhoud riolering 2
Onderhoud inspectieputten fase 1
Onderhoud inspectieputten fase 2
Herstel beschadigde wadi’s
Infoborden en website Afkoppelen
Maatregelen klimaatadaptatie
Afkoppelkansen gemeentebreed
Maatr. klimaatadaptatie 2021-2022
Afkoppelkansen vanaf 2019

start
2017
2017
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2022
2018
2023
-PM2017
2017
2017
2021
2019

eind
2020
2018
2023
2023
2023
2023
2020
2021
2024
2022
2026
2022
2019
2020
2018
2022
2023
Projecten

Inhoud
Bijlagen
terug =
Alt 

Kostendekkings
plan

Bij dit GRP behoort een digitaal
kostendekkingsplan, met daarin een
financiële planning voor de lange termijn
en de berekening van het benodigde
rioolheffingstarief. Deze bijlage beschrijft
het kostendekkingsplan en de
rekenresultaten van de varianten.
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Kostendekkingsplan
Varianten
Uitgangspunten (instellingen)
Investeringskredieten
Kostendekkingsplan

Inhoud
Bijlagen
terug =
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Kostendekkingsplan
Het rapportdeel Financiën is
gebaseerd op een interactief
kostendekkingsplan (KD-plan). Dit
is een spreadsheetbestand (Excel)
waarmee de kosten en
kostendekking worden berekend.
Tevens zijn varianten van de
financieringswijze gemodelleerd.

aftrek al
onttrokken
bedragen

GegActiva

GegOnttrek

aftrek al
geactiveerde
bedragen

Maatregelenplan

Vervangplan

verwijdert dubbele bedragen

MRVplan
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van maatregelen uit vervang/renov.

investeringsbedragen
(jaar voor activering/onttrekking)

investeringsuitgaven
(jaar van uitgave)

InvestBedr

InvestUitg

al geplande onttrekkingen
beschikbaar saldo

Onttrek
bedragen die worden onttrokken

Structuur
Het schema toont op hoofdlijnen de
structuur van het KD-plan. De
BehKost
basisgegevens (gele blokken)
OvgOpbr
bestaan uit de activastaat, de
investeringsplannen (maatregelen,
Heffing
vervanging en renovatie) en de
geraamde beheerkosten. Op basis
daarvan worden de totale kosten
per jaar berekend, alsmede
Titel
mutaties van financiële
voorzieningen en de benodigde rioolheffing.

Renovplan

Voorzien

rest van bedragen
worden afgeschreven

Afschrijv

vervangingsvoorziening

Kaplast
Btw

TotOvz
varianten en draaiknoppen

Exploit

Grafieken

VarKnop
financiële werkwijzen

VarFin
algemene instellingen

Toelicht

Instel

Prijspeil
Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in prijspeil
2018. Voor toepassing in begrotingen moeten de
bedragen worden gecorrigeerd voor het prijspeil van
het betreffende jaar.
Kostendekkingsplan
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Varianten
Er zijn vier financiële varianten berekend
(afschrijven, dotaties traag, vlot en snel) en drie
inhoudelijke varianten (kwaliteitsniveau matig,
voldoende en goed). De tabel hiernaast toont alle
mogelijke combinaties. De in het GRP uitgewerkte
voorkeursvariant is de combinatie van
kwaliteitsniveau ‘voldoende’ met ‘Dotaties vlot’.

Kwaliteitsniveau
Afschrijven

Dotaties
snel

Matig
matig beheer, iets trager
klimaattempo, niet stimuleren
bewoners.

nadelig op
lange termijn

optie

optie

sterke
tariefstijging
2019-2027

nadelig op
lange termijn

optie

voorkeursvariant

sterke
tariefstijging
2019-2027

nadelig op
lange termijn

optie

optie

sterke
tariefstijging
2019-2027

Voldoende
voldoende beheer, adequaat
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

Goed
goed beheer, iets sneller
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

Financiële varianten
In de vier financiële varianten verschilt de manier
waarop investeringen worden gefinancierd. Bij de
tabel 13
variant ‘afschrijven’ worden alle
Afschrijven
investeringen geactiveerd en
Snelheid van opbouw dotaties
afgeschreven. Dit is de huidige
aan voorziening voor
0
werkwijze. Bij de andere
vervangings-investeringen
varianten wordt (geleidelijk)
Extra dotaties in planperiode
overgestapt op het ineens
(jaarlijks deel van huidige
nee
betalen van vervangingsvoorziening bestemmen voor
investeringen via dotaties aan
vervangingsinvesteringen)
een vervangingsvoorziening. In
Jaar wanneer vrijwel alle
de varianten ‘dotaties traag’,
investeringen volledig betaald
nooit
worden uit de voorziening.
‘dotaties vlot’, en ‘dotaties snel’
verschilt het tempo van de
Benodigde tariefstijging per
2,55%
overstap. De tabel hiernaast is
jaar van 2019 t/m 2027
een samenvatting van de
Hoogste tarief
€ 415 (in 2088)
rekenresultaten.
Tarief eind deze eeuw
€ 383
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Financieringswijze
Dotaties
Dotaties
traag
vlot

rekenresultaten financiële varianten

Dotaties traag

Dotaties vlot

Dotaties snel

+ € 20.000
per jaar

+ € 30.000
per jaar

+ € 50.000
per jaar

€ 1,25 miljoen
(jaarlijks 15%
van saldo)

€ 1,23 miljoen
(jaarlijks 15%
van saldo)

€ 0,88 miljoen
(jaarlijks 10%
van saldo)

± 2090

± 2060

± 2040

3,50%

3,80%

4,40%

€ 413 (in 2040) € 429 (in 2040) € 460 (in 2051)
€ 303

€ 258

€ 250
Kostendekkingsplan
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Inhoudelijke varianten
De planning is gericht op een kwaliteitsniveau dat
voldoende is om de voorzieningen goed te laten
functioneren, uitgezonderd incidentele storingen.
Naast deze basisvariant zijn twee alternatieven
doorgerekend: een iets lager kwaliteitsniveau (matig)
en een iets hoger kwaliteitsniveau (goed). Deze
varianten verschillen op de volgende punten:
 reiniging en inspectie (cyclus van 5, 6 of 7 jaar);
 mate van verbeteren gegevensbeheer en controle
drukriolering op regenwateraansluitingen;
 wel/niet stimuleren van bewoners voor afkoppelen
op eigen perceel;
 iets lager/hoger tempo van de klimaatmaatregelen
na 2022;

Afschrijven

Dotaties
traag

Dotaties
vlot

Dotaties
snel

2,20%

3,10%

3,50%

4,00%

2,55%

3,50%

3,80%

4,40%

2,75%

3,70%

4,05%

4,60%

Matig
matig beheer, iets trager
klimaattempo, niet stimuleren
bewoners.

Voldoende
voldoende beheer, adequaat
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

Goed
goed beheer, iets sneller
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

Tarief eind deze eeuw
Kwaliteitsniveau

Afschrijven

Dotaties
traag

Dotaties
vlot

Dotaties
snel

€ 383

€ 312

€ 260

€ 245

€ 383

€ 303

€ 258

€ 250

€ 382

€ 300

€ 256

€ 254

Matig
matig beheer, iets trager
klimaattempo, niet stimuleren
bewoners.

Voldoende
voldoende beheer, adequaat
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

Goed
goed beheer, iets sneller
klimaattempo en stimuleren
bewoners.

NB: vermelde tarieven zijn in prijspeil 2018.

Tariefstijging 2019-2027
Kwaliteitsniveau

In voorgaande tabel staat de benodigde tariefstijging
in de periode 2019-2027. Dit is de jaarlijkse stijging
exclusief prijspeilcorrectie. De variant afschrijven en
matig kwaliteitsniveau is het meest gunstig voor de
tariefstijging op korte termijn. Echter, op lange termijn
is dit juist de ongunstigste variant.

Uiteindelijk leiden alle dotatie-varianten tot eenzelfde
heffingstarief, dat lager is dan bij variant afschrijven.
In de varianten vlot en snel zijn de kapitaallasten
voor het eind van de eeuw nagenoeg verdwenen (in
de variant traag nog niet). Hierdoor hebben de
varianten vlot en snel aan het eind van eeuw de
laagste tarieven.

NB: vermelde percentages zijn exclusief prijscorrecties
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Rentegevoeligheid
Een van de redenen voor het wijzigen van de
financieringsvorm is de gevoeligheid voor het
rentepercentage. Er is gerekend met de huidige
rekenrente van 2,0%. Als in de toekomst de rente
stijgt, dan heeft dat bij de variant Afschrijven grote
invloed op de totale kosten.
De grafiek hiernaast toont het heffingstarief van de
varianten ‘afschrijven’ en ‘Dotaties Vlot’. De
stippellijnen laten zien wat er gebeurt als in 2028 de
rekenrente zou stijgen naar 4,5%. In beide varianten
stijgen de kosten. Maar bij de varianten met dotaties
gebeurt dat alleen zolang de overstap nog niet is
voltooid. Na de overstap is de rentegevoeligheid
bijna nihil.
Tariefontwikkeling
De laatste grafiek van deze paragraaf toont de
berekende tariefontwikkeling voor alle varianten.
De financiële variant is aangegeven met kleur, de
inhoudelijke varianten met stippellijnen. Het effect
van de financieringsvorm is groter dan het effect
van het kwaliteitsniveau.
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Uitgangspunten (instellingen)
Percentages en berekeningsmethoden zijn ingesteld
volgens de werkwijze van de gemeente.
Btw-berekening

Renteberekening
 rekenrente 2017 is 3,0%
 rekenrente vanaf 2018 is 2,0%
 bij meerjarige projecten rente over bestedingen
t/m voorgaand jaar;

 percentage 21%
 over externe deel van de beheerkosten
 en over 100% van de investeringen, berekend
over de afschrijvingskosten, of over de
dotaties/onttrekkingen van de
vervangingsvoorziening.
Activeren en afschrijven
 investeringen worden geactiveerd in het jaar na
voltooiing;
 geen tussentijdse activering (pas na voltooien
project);
 afschrijvingsmethode: lineair
Afschrijvingstermijnen
a) 40 jaar Civiel
b) 30 jaar Relinen
c) 25 jaar Gebouwen
d) 15 jaar Renovaties
e) 10 jaar Reparaties en tijdelijke werken
f) 8 jaar Transportmiddelen
g) 5 jaar Automatisering en applicaties
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startjaar van de projecten. Meestal is dat het jaar dat
de projectvoorbereiding begint.

Investeringskredieten
De tabel hierna toont de benodigde kredieten,
behorende bij de investeringsplanning. De
kredietbedragen zijn ingedeeld in het geplande
tabel 14
Project
Nr
Omschrijving

Planning
start eind

Totaal alle projecten en reserveringen 2100
Totaal projecten met start t/m 2022
Totaal projecten met start t/m 2018
…
Algemeen - vernieuwing en renovaties
7000071 Rioolvervanging n.a.v. inspecties + schade
7000190 Renovaties en vervangingen 15 jr.- 2016
06.07
Renovatie solo strengen 668
06.08
Vervanging solo strengen 281
vervolg071Rioolvernieuwing nav inspecties va 2020
EM2018 Objectrenovaties E+M 2018 (--> zie 7000190)
EM2019 Objectrenovaties E+M 2019
EM2020 Objectrenovaties E+M 2020
Civ2020 Objectrenovaties Civiel deel
EM2021 Objectrenovaties E+M 2021
EM2022 Objectrenovaties E+M 2022
EM2023 Objectrenovaties E+M 2023
OH001a Reparaties achterstallig onderhoud riolering 1
OH001b Reparaties achterstallig onderhoud riolering 2
OH002a Onderhoud inspectieputten 3700 stuks fase 1
OH002b Onderhoud inspectieputten 3700 stuks fase 2
OH0003 Structureel onderhoud riolering (na OH001ab)
wadiherst Herstel beschadigingen wadi's
…
…
…
Algemeen - overkoepelend / nog invullen
7000053 Infoborden en website Afkoppelen
7000166 Maatregelen klimaatadaptatie
7000191 Afkoppelkansen gemeentebreed
7000193 HOOFDKREDIET RIOLERINGEN
vervolg166Maatregelen klimaatadaptatie 2021-2022
vervolg191Afkoppelkansen gemeentebreed va 2019

overzicht investeringskredieten

Investbedrag
gecorr.

verleend
krediet

krediet
vrijval

[€ s tartjaar]

[€]

[€]

41.686.529
17.862.152
6.908.164

2017
2017
2019
2019
2020
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2023
2019
2022
2018
2023
2023
2019

2020
2018
2023
2023
2023
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2023
2021
2024
2022
2026
2027
2022

€ 102.698
€ 431.975
€ 548.100
€ 203.000
€ 200.000
€0
€ 263.900
€ 267.859
€ 51.511
€ 283.379
€ 297.182
€ 290.867
€ 233.450
€ 212.273
€ 400.000
€ 366.277
€ 105.574
-PM- 4

2017
2017
2017
2018
2021
2019

2019
2020
2018
2018
2022
2023

€ 15.953
€ 229.016
€ 55.388
€0
€ 70.000
€ 200.000

Totaal
project

in / voor
2018

[€]

[€]

6.308.852
6.308.852
4.127.150

554.766
554.766
554.766

35.932.443
12.108.066
3.335.779

€0
€ 102.698
€ 431.975
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 15.953
€ 229.016
€ 55.388
€ 394.766
€0
€0

n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
n.v.t.
n.v.t.
€0
€0
€0
€ 394.766
€0
€0

n.v.t.
€0
€0
€ 548.100
€ 203.000
€ 200.000
€0
€ 263.900
€ 267.859
€ 51.511
€ 283.379
€ 297.182
€ 290.867
€ 233.450
€ 212.273
€ 400.000
€ 366.277
€ 105.574
-PM- 4
n.v.t.
n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€ 70.000
€ 200.000

(Extra) benodigde kredieten
start
start
2019
2020
[€]

3.335.779
3.335.779
3.335.779

2.577.642
2.577.642
0

[€]

2.115.319
2.115.319
0

start
2021

start
2022

[€]

[€]

923.398
923.398
0

3.155.929
3.155.929
0

€0
€0
€ 548.100
€ 203.000
€ 200.000
€0
€ 263.900
€ 267.859
€ 51.511
€ 283.379
€ 297.182
€ 233.450
€ 212.273
€ 400.000

-PM- 4

€0
€0
€0
€0
€ 70.000
€ 200.000

tabel loopt door op het volgende blad
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vervolg tabel 14

overzicht investeringskredieten

Project
Nr
Omschrijving

…
7000161
7000164
7000165
7000208
01.99
7000060
7000174
7000175
7000181
7000171
01.03.2
7000059
01.05.1
01.05.2
01.05.3
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29

Planning
start eind

kern Losser
Gronausestraat Zuid: Vervanging obv inspecties
2017
Gronausestaat Zuid: Res jaarlijks afkoppelen
2017
Gronausestraat Zuid: Ov maatregelen kaderrichtlijn 2017
Verv.riolering + afkopp. Iris-/Leliestraat Losser
2016
Verv.riolering + afkopp. Iris-/Leliestraat fase 3-5
2018
Gronausestraat Noord; Vervanging riolering
2017
Gronausestraat Noord; HWA, afk.+waterberging
2017
Losser; Aalsgaardenstraat
2022
Enschedesestr. P.Schaafspl.-Dr. Froenplein
2022
Centum Losser: waterkunstwerk_zichtb.afkopp.
2022
Rioolvergroting Oldenzaalsestr.tpv P. Schaafspl.
2019
Herinrichting Brinkstraat, van Kerkstraat tot B. Leurinkstraat
2017
Blauwe ader; Brinkstraat - De Bleek
2020
Blauwe ader; De Bleek - Ravenhorsterweg
2020
Waterkwantiteit en -kwaliteit De Bleek
2020
Teylerstr. Rioolverv.+afkopp.+HWA-structuur
2020
Raadhuisstr/-plein_rioolverv.+afk.+HWA+berging
2021
Raadhuisstraat_Muchteweg tot Kerkstraat
2019
Kerkstraat; beekriool, afk.+HWA-structuur+verv.
2021
Winkelcentrum De Brink
2019
Martinusplein
2023
Scholtinkstraat (B. Leurinkstr.-Ravenhors.weg)
2022
Kosterstr._Schuurkerkstr._Kostersgaarden e.o.
2023
Braakstr_Kloppenstraat-Scholtinkstraat
2023
Kloppenstraat_ van Braakstraat - Oranjestraat
2022
Mollenbergstraat
2020
Dr. Frederinkstraat
2022
Hogeweg
2023
Verbinding De Saller - Lutterstraat (M41)
2019
Afkoppelen AJC 96 (M42)
2020
Herstellen verbinding put 4275 Gronausestr.
2019
RTC maatregelen
2019
Bloemenbuurt fase II (Tulp, Begonia, Hyacinth)
2023
Roofvogelbuurt, fase I
2022
Roofvogelbuurt, fase II
2026
Hanneker Veldweg, Houtstr_Steenstr e.o.
2023
Muchteweg e.o. (omgeving Vlasakker)
2022

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2022
2023
2022
2020
2019
2022
2022
2021
2021
2022
2019
2022
2021
2023
2023
2023
2023
2024
2021
2023
2023
2019
2020
2019
2019
2025
2025
2030
2025
2024

Investbedrag
gecorr.

verleend
krediet

krediet
vrijval

[€ s tartjaar]

[€]

[€]

€ 66.465
€ 260.853
€ 326.066
€ 380.000
€ 385.000
€ 400.000
€ 1.400.000
€ 174.144
€ 324.431
€ 34.725
€ 304.500
€ 400.000
€ 103.023
€ 231.801
€ 82.418
€ 206.045
€ 209.136
€ 243.600
€ 240.506
€ 96.425
€ 129.274
€ 424.545
€ 123.888
€ 53.864
€ 472.307
€ 257.556
€ 265.341
€ 269.321
€ 5.075
€ 25.756
€ 10.150
€ 5.075
€ 700.235
€ 636.818
€ 1.351.791
€ 538.642
€ 265.341

€0
€ 66.465
€ 260.853
€ 326.066
€ 540.000
€0
€ 282.563
€ 76.339
€ 164.076
€ 305.674
€ 32.717
€0
€ 285.191
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

n.v.t.
€0
€0
€0
€ 160.000
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Totaal
project

in / voor
2018

[€]

[€]

(Extra) benodigde kredieten
start
start
2019
2020

n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 385.000
€ 385.000
€ 117.437
€ 117.437
€ 1.323.661 € 1.323.661
€ 10.068
€ 18.757
€ 2.008
€ 304.500
€ 114.809
€ 114.809
€ 103.023
€ 231.801
€ 82.418
€ 206.045
€ 209.136
€ 243.600
€ 240.506
€ 96.425
€ 129.274
€ 424.545
€ 123.888
€ 53.864
€ 472.307
€ 257.556
€ 265.341
€ 269.321
€ 5.075
€ 25.756
€ 10.150
€ 5.075
€ 700.235
€ 636.818
€ 1.351.791
€ 538.642
€ 265.341

[€]

[€]

start
2021

start
2022

[€]

[€]

€ 10.068
€ 18.757
€ 2.008
€ 304.500
€ 103.023
€ 231.801
€ 82.418
€ 206.045
€ 209.136
€ 243.600
€ 240.506
€ 96.425
€ 424.545

€ 472.307
€ 257.556
€ 265.341
€ 5.075
€ 25.756
€ 10.150
€ 5.075
€ 636.818

€ 265.341

tabel loopt door op het volgende blad
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vervolg tabel 14

overzicht investeringskredieten

Project
Nr
Omschrijving

…
7000177
7000178
7000179
02.01
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
…
7000162
7000163
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
…
7000073
7000160
7000192
04.04
…
…
7000054
7000072
05.03

Planning
start eind

kern De Lutte
De Lutte; Lossersestraat+Essenweg
2018 2018
Dorpstraat: Bentheimerstr.-Lossersestraat
2017 2019
Beatrixstraat - Irenestraat - Margrietstraat
2020 2022
Persleiding De Lutte Bentheimerstraat/Dorpstraat - hoofdgemaal
2018 2018
Plechelmusstr.-Berging Erve Boerrigter
2019 2020
Benutten waterbergingsmogelijkheden
2020 2022
Centrumplein De Lutte, afk.+bergen
2020 2021
Leeuwerikstraat - Wielewaalstraat
2023 2024
Appelvinkstr - Tapuitstr - Spechtstraat
2023 2024
Vervangen riolering Bentheimerstraat
2022 2023
Maatregelen wateroverlast Luttermolenveld M01
2019 2019
Afvoer afvalwater De Lutte NO via LMV M02
2020 2020
Herstel foutieve aansluitingen Luttermolenveld M03
2020 2020
…
kern Overdinkel
HvO, fase 2, rioolverv.+blauwe ader Wilpelo
2017 2019
centrumplan Overdinkel
2016 2017
Uitlaat sloot Hoofdstraat tpv nr. 287 (M10)
2019 2019
Watergang Invalsweg - Ruhenbergerbeek (M12)
2019 2019
Blauwe ader vml. Perceel "Naafs" (M14)
2019 2019
Div. maatregelen stelsel (M13, 16,17,18,19)
2019 2019
Optimalisatie waterberging Elfrinksweg (M20)
2019 2019
…
Glane en Glanebeekhoek
Glane fase I; Glanebrugstr.-Weertstr._verv.+afk.
2021 2024
Glane fase II; Weertstraat_verv.+afk.
2021 2024
Glane, fase III: Weertstr. - Duitse grens_verv.+afk.
2021 2024
Glanegrensweg_rioolvervanging
2021 2022
…
kern Beuningen
Beuningen, afkoppelen Broeninkskamp
2022 2022
Beuningen, afkoppelen P. Bolscherstraat
2022 2022
Rioolvervanging Beuningerstraat (196 m)
2022 2024

Investbedrag
gecorr.

verleend
krediet

krediet
vrijval

[€ s tartjaar]

[€]

[€]

€ 590.000
€ 750.000
€ 901.447
€ 100.000
€ 152.250
€ 103.023
€ 154.534
€ 323.185
€ 673.303
€ 275.955
€ 101.500
€ 51.511
€ 51.511

€ 385.845
€ 228.905
€ 7.613
€ 81.200
€ 101.500
€ 10.150
€ 10.150

€ 382.436
€ 113.204
€ 464.713
€ 78.426

€ 159.205
€ 146.146
€ 106.136

€0
€ 97.613
€ 350.266
€ 572.674
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 385.845
€ 226.154
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 365.730
€ 108.259
€ 444.413
€0
€0
€0
€ 50.463
€ 137.696
€0

n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
n.v.t.
n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
n.v.t.
n.v.t.
€0
€0
€0
€0
n.v.t.
n.v.t.
€0
€0
€0

Totaal
project

in / voor
2018

[€]

[€]

n.v.t.
€ 492.387
€ 399.734
€ 328.773
€ 100.000
€ 152.250
€ 103.023
€ 154.534
€ 323.185
€ 673.303
€ 275.955
€ 101.500
€ 51.511
€ 51.511
n.v.t.
n.v.t.
€0
€ 2.751
€ 7.613
€ 81.200
€ 101.500
€ 10.150
€ 10.150
n.v.t.
n.v.t.
€ 16.706
€ 4.945
€ 20.300
€ 78.426
n.v.t.
n.v.t.
€ 108.742
€ 8.450
€ 106.136

(Extra) benodigde kredieten
start
start
2019
2020
[€]

[€]

start
2021

start
2022

[€]

[€]

€ 492.387
€ 399.734
€ 328.773
€ 100.000
€ 152.250
€ 103.023
€ 154.534

€ 275.955
€ 101.500
€ 51.511
€ 51.511

€0
€ 2.751
€ 7.613
€ 81.200
€ 101.500
€ 10.150
€ 10.150

€ 16.706
€ 4.945
€ 20.300
€ 78.426

€ 108.742
€ 8.450
€ 106.136

tabel loopt door op het volgende blad
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vervolg tabel 14

overzicht investeringskredieten

Project
Nr
Omschrijving

Planning
start eind

Investbedrag
gecorr.
[€ s tartjaar]

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Klimaatmaatregelen (reserveringen)
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2022
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2023
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2024
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2025
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2026
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2027
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2028
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2029
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2030
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2031
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2032
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2033
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2034
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2035
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2036
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2037
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2038
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2039
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2040
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2041-2042
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2043-2044
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2045-2046
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2047-2048
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2049-2050
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2051-2052
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2053-2054
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2055-2056
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2057-2058
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2059-2060
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2061-2062
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2063-2064
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2065-2066
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2067-2068
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2069-2070
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2071-2072
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2073-2074
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2075-2076
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2077-2078
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2079-2080
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2081-2082
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2083-2084
Afkoppelen / klimaatmaatregelen 2085
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2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2043
2045
2047
2049
2051
2053
2055
2057
2059
2061
2063
2065
2067
2069
2071
2073
2075
2077
2079
2081
2083
2085

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
2062
2064
2066
2068
2070
2072
2074
2076
2078
2080
2082
2084
2085

€ 52.007
€ 242.389
€ 246.025
€ 249.715
€ 253.461
€ 257.263
€ 261.122
€ 265.039
€ 269.014
€ 273.049
€ 277.145
€ 281.302
€ 285.522
€ 289.805
€ 294.152
€ 298.564
€ 303.042
€ 307.588
€ 312.202
€ 633.770
€ 652.925
€ 672.660
€ 692.991
€ 713.937
€ 735.516
€ 757.747
€ 780.649
€ 804.245
€ 828.553
€ 853.596
€ 879.396
€ 905.976
€ 933.359
€ 961.569
€ 256.517
€ 264.270
€ 272.257
€ 280.486
€ 288.964
€ 297.698
€ 306.696
€ 157.983

verleend
krediet
[€]

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

krediet
vrijval

Totaal
project

in / voor
2018

[€]

[€]

[€]

n.v.t.
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

n.v.t.
€ 52.007
€ 242.389
€ 246.025
€ 249.715
€ 253.461
€ 257.263
€ 261.122
€ 265.039
€ 269.014
€ 273.049
€ 277.145
€ 281.302
€ 285.522
€ 289.805
€ 294.152
€ 298.564
€ 303.042
€ 307.588
€ 312.202
€ 633.770
€ 652.925
€ 672.660
€ 692.991
€ 713.937
€ 735.516
€ 757.747
€ 780.649
€ 804.245
€ 828.553
€ 853.596
€ 879.396
€ 905.976
€ 933.359
€ 961.569
€ 256.517
€ 264.270
€ 272.257
€ 280.486
€ 288.964
€ 297.698
€ 306.696
€ 157.983

(Extra) benodigde kredieten
start
start
2019
2020
[€]

[€]

start
2021

start
2022

[€]

[€]

€ 52.007
€ 242.389
€ 246.025
€ 249.715
€ 253.461
€ 257.263
€ 261.122
€ 265.039
€ 269.014
€ 273.049
€ 277.145
€ 281.302
€ 285.522
€ 289.805
€ 294.152
€ 298.564
€ 303.042
€ 307.588
€ 312.202
€ 633.770
€ 652.925
€ 672.660
€ 692.991
€ 713.937
€ 735.516
€ 757.747
€ 780.649
€ 804.245
€ 828.553
€ 853.596
€ 879.396
€ 905.976
€ 933.359
€ 961.569
€ 256.517
€ 264.270
€ 272.257
€ 280.486
€ 288.964
€ 297.698
€ 306.696
€ 157.983
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Afkortingen

Lijst van afkortingen
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Lijst van afkortingen
AWT

Afvalwaterteam
samenwerkingsverband van het
waterschap en de gemeenten in een
zuiveringskring

awzi

afvalwaterzuiveringsinstallatie
ook genoemd
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

BRP

Basisrioleringsplan
(technisch/hydraulisch rioleringsplan)

DPRA

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GWSW

Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

mbs

monitoring- en besturingssysteem,
ofwel de meet- en regelsystemen in de
riolering van Losser .

KDP

kostendekkingsplan, ook afgekort als
KD-plan.

MIP

integraal meerjarig investerings- en
onderhoudsprogramma openbare ruimte

rwzi

rioolwaterzuiveringsinstallatie
ook genoemd
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi)
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ve

vervuilingseenheid
(eenheid voor de zuiveringsheffing)

Wm

Wet milieubeheer

WVS

Waterschap Vechtstromen

Terug naar …
 Inhoud
 Over dit plan
 Ontwikkelingen
 Taken en doelen
 Strategie en
aanpak
 Programma
 Financiën
 Lees verder
of toets “Alt ”

Afkortingen
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Begrippen

Begrippenlijst
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Begrippenlijst
Activiteitenbesluit
Het activiteitenbesluit is een "Algemene maatregel
van bestuur" (AMvB) op grond van de Wet
milieubeheer (Wm, artikel 8.40). In het besluit zijn
algemene regels opgenomen voor milieubelastende
activiteiten, waaronder ook lozingen van (afval)water.
Deze algemene regels gelden, tenzij de inrichting
expliciet als vergunningplichtig is aangewezen
(IPPC-inrichtingen en inrichtingen in bijlage I,
onderdelen B en C, van het "Besluit omgevingsrecht"
(Bor)). Per 2010 is de reikwijdte van het
activiteitenbesluit uitgebreid, waardoor de algemene
regels voor meer bedrijven gelden en minder
bedrijven een vergunning nodig hebben. Zie verder
Activiteitenbesluit in wetten.overheid.nl.
asset management
Asset management is het beheren en onderhouden
van bedrijfsmiddelen zodanig dat prestaties, kosten
en risico’s in (optimale) balans zijn over de gehele
levenscyclus (van ontwerp t/m ontmanteling). In het
vakgebied riolering wordt de term asset management
veel gebruikt voor risicogestuurd beheer, onderhoud
en vervanging.
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bedrijfsafvalwater
Bedrijfsafvalwater is “afvalwater dat vrijkomt bij door
de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat
geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend
hemelwater of grondwater is” (Wm , art 1.1).
Bergbezinkbassin (BBB)

Een bergbezinkbassin, vaak afgekort als BBB, is een
bak achter een overstort van een rioolstelsel. Bij een
overstorting stroomt het BBB vol met water. Pas als
het BBB vol is stort het water over vanuit het BBB op
het oppervlaktewater. Na een overstorting wordt het
water uit het BBB teruggebracht in het rioolstelsel,
zodat het naar de rwzi kan stromen. Het BBB is
bedoeld om de vuilemissie via overstortingen te
verminderen. Een BBB heeft een bergingsrendement
en een bezinkingsrendement. Het bergingsrendement is afhankelijk van de inhoud van het BBB. Hoe
groter de inhoud, hoe kleiner de overstortingen
worden. Het bezinkingsrendement geeft aan hoeveel
de vuilconcentratie van het overstortende water
Begrippen
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wordt verminderd door het BBB. In het BBB stroomt
het water langzaam, waardoor vuildeeltjes bezinken
op de bodem van het BBB. Hoe meer vuil bezinkt,
hoe groter het bezinkingsrendement van het BBB is.
Doelmatig
Het begrip "doelmatig" wordt gebruikt voor
kosteneffectiviteit en - efficiëntie. Iets is doelmatig
als:
 het daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van
het doel (effectief);
 en efficiënt is, d.w.z. dat er geen goedkopere of
effectievere alternatieven zijn;
 en de kosten in verhouding staan met de
opbrengsten en/of het op te lossen probleem.
Drukriolering
Drukriolering bestaat uit leidingen met een kleine
diameter waardoor het afvalwater onder druk wordt
afgevoerd. Elke aansluiting is voorzien van een
pompunit die het afvalwater in het drukriool pompt.
Om grotere afstanden en/of hoogteverschillen te
overbruggen worden zonodig tussengemalen
toegepast. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de
rwzi of naar een gemengd of dwa-rioolstelsel,
vanwaar het water onder vrij verval naar de rwzi
stroomt. Drukriolering wordt voornamelijk toegepast
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in het buitengebied, waar percelen op relatief grote
afstand van elkaar liggen.
gemengde riolering / gemengd rioolstelsel
In een gemengd rioolstelsel wordt overtollig
regenwater en afvalwater van huishoudens en
bedrijven door hetzelfde buizenstelsel afgevoerd. Bij
droog weer is er alleen afvalwater van huishoudens
en bedrijven (dwa). Tijdens neerslag mengt het
regenwater (rwa) zich met het vuile water. Dit heeft
twee grote nadelen. Ten eerste wordt het relatief
schone regenwater gemengd met vuil water en dan
weer gezuiverd op de rwzi. Ten tweede wordt de
riolering overbelast bij extreme neerslag. Het met vuil
water vermengde regenwater komt dan via
overstorten ongezuiverd in het oppervlaktewater
terecht. Dit leidt tot vervuiling van het
oppervlaktewater en de waterbodem.
huishoudelijk afvalwater
“afvalwater dat overwegend afkomstig is van
menselijke stofwisseling en huishoudelijke
werkzaamheden” (Wm , art 1.1)
klimaatadaptatie
Adaptatie betekent aanpassen. Met klimaatadaptatie
bedoelen we aanpassen zodat we de gevolgen van
Begrippen
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de klimaatverandering kunnen opvangen. Adaptatie
doet niets aan de klimaatverandering zelf.
klimaatmitigatie
Klimaatmitigatie is het tegengaan of beperken van de
klimaatverandering. In de praktijk betekent dat de
CO2-uitstoot verlagen. De klimaatverandering speelt
op wereldschaal. Het idee achter mitigatie is dat de
verandering wordt tegengegaan als iedereen
zijn/haar CO2-uitstoot vermindert. Mitigatie pakt de
bron aan, maar doet niets tegen de gevolgen van het
al veranderde klimaat.
overstort
Een overstort is een uitlaat van een rioolstelsel.
Overstorten treden in werking als de capaciteit van
het rioolstelsel onvoldoende is om alle neerslag te
verwerken (zie overstorting).

afbeelding 9
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overstorting
Bij een overstorting wordt water vanuit de riolering
(door overbelasting van de riolering) direct op
oppervlaktewater geloosd, zonder zuivering in een
rwzi. Overstortingen kunnen beperkt worden door de
bergingscapaciteit en afvoercapaciteit van het
rioolstelsel te vergroten of door het rioolstelsel
minder te belasten (bijvoorbeeld door geen schoon
regenwater in de riolering te laten stromen).
relinen
Relinen is een alternatief voor rioolvervanging. Hierbij wordt een
kunststof sok in de
rioolbuizen aangebracht, die na uitharding
als nieuwe inwendige
rioolbuis fungeert. De
werkzaamheden worden uitgevoerd via
inspectieputten, waardoor de weg of straat niet
opengebroken hoeft te worden. Dit en de lagere
kosten zijn de grote voordelen van relinen ten
opzichte van vervangen. Nadeel is dat bij het relinen
de kolk- en huisaansluitingen niet worden vernieuwd,
of apart uitgevoerd moeten worden.

riooloverstort
Begrippen
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stedelijk afvalwater
Stedelijk afvalwater is voor het grootste deel
huishoudelijk afvalwater (afkomstig van woningen),
eventueel gemengd met kleinere hoeveelheden
ander (afval)water. De Wet milieubeheer definieert
stedelijk afvalwater als
“huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan
met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater,
grondwater of ander afvalwater” (Wm , art 1.1).
stresstest
Analyse waarbij de kwetsbaarheid voor
weersextremen worden bepaald. Deze testen zijn
voorgeschreven in het deltaplan ruimtelijke adaptatie.
Gemeenten en waterschappen moeten uiterlijk in
2019 een stresstest uitvoeren en daarna elke 6 jaar.
In de test worden het stedelijk en landelijk systeem
samen beschouwd en wordt gekeken naar extreme
neerslag, hitte, droogte en eventuele overstromingen. Zie ook de
handreiking. Voor de
stresstesten worden
‘standaard
gebeurtenissen’
gedefinieerd om de
testen onderling
vergelijkbaar te maken.
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verdroging
Verdroging treedt op als het grondwater onvoldoende
wordt aangevuld en de grondwaterstand structureel
lager wordt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
flora en fauna. Afvoer van regenwater naar de rwzi
draagt bij aan verdroging, doordat het regenwater
dan niet lokaal in de bodem infiltreert.
wadi
De term wadi is afkomstig uit het
midden-oosten en staat voor
een rivier die vrijwel altijd droog
staat. De naam wadi heeft in de
jaren negentig zijn intrede
gedaan bij het waterbeheer in
Nederland. Het is een (met gras
begroeide) ondiepe brede greppel voor infiltratie en
eventueel afvoer van hemelwater. Tijdens droog
weer heeft de wadi bijna het uiterlijk van een
grasveld. Bij neerslag stroomt regenwater in de wadi,
waar het in de bodem kan infiltreren. Veelal is de
wadi voorzien van een overlaat (slok-op) om
overstroming bij hevige neerslag te voorkomen.
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Watertoets
Proces om initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en
de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium
met elkaar in gesprek te brengen. Doel is dat
waterhuishoudkundige aspecten goed worden
meegenomen in (het ontwerp van) de ontwikkeling,
met voldoende ruimte voor water.
Meer informatie is onder andere te vinden in de
handreiking watertoets en de website van
helpdeskwater.
terug naar Informatie voor ontwikkelaars
of toets “Alt ”
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Literatuur

GRP 2018-2022
Gemeente Losser
Twents waternet
Waterschap Vechtstromenl
Provincie Overijssel
Nationaal
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GRP 2018-2022
 Gemeente Losser, Kostendekkingsplan bij het
GRP 2018-2022, documentnummer 18.004/1
(Bestand is beschikbaar bij de afdeling Openbare Werken)

Gemeente Losser
 Gemeente Losser, Verbreed gemeentelijk
rioleringsplan 2013-2016, versie 4, 21 november
2012:
▪ Hoofdrapport 12.115/4;
▪ Bijlagenrapport 12.116/4

Twents waternet
 Twents waternet, Twents water verbindt , Van
waterwinst naar waterbewustzijn / visie 20182028, 21 november 2017
▪ visiedocument (pdf)
 Twents waternet, Financiële aspecten van de
gemeentelijke watertaken - Onderzoek naar de
financiering van investeringen in de riolering,
16.017/3, Broks-Messelaar Consultancy, 7 mei
2016.
▪ rapport (pdf)
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Waterschap
Vechtstromenl
 Waterschap Vechstromen,
Waterbeheerplan 2016-2021, 7
oktober 2015:
▪ rapport (pdf)
▪ website

Terug naar …
 Inhoud
 Over dit plan
 Ontwikkelingen
 Taken en doelen
 Strategie en
aanpak
 Programma
 Financiën
 Lees verder
of toets “Alt ”

Provincie Overijssel
 Provincie Overijssel, Omgevingsverordening
Overijssel, 12 april 2017,
NL.IMRO.9923.VerordeningOv01-va01
▪ verordening (pdf)
 Provincie Overijssel, Gebiedsdossiers
drinkwaterwinningen Overijssel, Deel 2:
Gebiedsdossier Enschede-Losser, augustus
2017
▪ gebiedsdossier Enschede-Losser (pdf)
▪ website gebiedsdossiers
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Nationaal
 Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, Deltaprogramma |
Nieuwbouw en herstructurering –
Handreiking Ruimtelijke Adaptatie, Handreiking
voor de uitvoering van een Stresstest
Klimaatbestendigheid, september 2014.
▪ handreiking (pdf)
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
Ministerie van Economische Zaken,
Deltaprogramma 2018 – Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie
▪ Deltaplan ruimtelijke adaptatie (online viewer
van het deltaplan 2018),
▪ Publicaties van het Deltaprogramma (website).
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Aanpassen met ambitie, Nationale
klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS), december
2016, zie nationale klimaatadaptatiestrategie
2016
 Stowa, Actualisatie meteogegevens voor
waterbeheer 2015, rapport 2015-10, ISBN
978.90.5773.706.0, zie: stowa.nl / Actualisatie
Meteogegevens voor waterbeheer 2015
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 RIONED, Nieuwe neerslagreeksen voor
waterbeheer toegelicht, geactualiseerd 01-072015, zie: www.riool.net/-/nieuweneerslagreeksen-voor-waterbeheer-toegelicht
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
Ministerie van Economische Zaken,
Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie; Het
Deltaprogramma: een nieuwe aanpak, 2014
▪ Factsheet ruimtelijke adaptatie van het
deltaprogramma 2015 (pdf).
 KNMI, KNMI’14 klimaatscenario’s voor
Nederland, 2015,
▪ Brochure KNMI’14 (pdf)
▪ Klimaatscenarios (website)
 Commissie BBV, Notitie Riolering,
november 2014, zie notitie riolering op
commissiebbv.nl.
 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, Unie
van Waterschappen, Vewin en VNG,
Bestuursakkoord Water, april 2011
 Rijksoverheid, Activiteitenbesluit milieubeheer,
uitgegeven 6 november 2007, zie
Activiteitenbesluit in wetten.overheid.nl.
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 Rijksoverheid, Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten,
Besluit van 17 januari 2003, versie geldend vanaf
14 april 2016, zie
wetten.overheid.nl/BWBR0014606.
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