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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
CDA fractie Tubbergen met betrekking tot het inrichtingsplan Markgraven en de lozingen van de 
rioolwaterzuivering Tubbergen (RWZI Tubbergen). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 8 december 2020 hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze 
raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
De fractie CDA Tubbergen heeft op 28 oktober 2020 schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 37 van 
het Reglement van Orde. Deze vragen hebben betrekking op het inrichtingsplan Markgraven. 
Aanleiding hiervoor zijn de klachten over de waterkwaliteit van de Markgraven die niet voldoet aan de KRW 
doelstellingen en de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen hieromtrent. 
Het gaat hierbij om de volgende vragen: 
 
a. Weet het college hoe vaak er sprake is van riooloverstort en wat het maximaal aantal overstorten is dat is 
toegestaan? 
 
Antwoord: 
Bij het ontwerp van het gemeentelijk rioolstelsel wordt uitgegaan van een stelsel met een capaciteit waarbij 
er ca 5-10 keer per jaar een riooloverstort plaatsvindt. Het aantal riooloverstorten is echter niet bepalend, 
want de hoeveelheid riooloverstort en de kwaliteit van het overstortende water is meer van belang. Ter 
indicatie heeft er afgelopen jaar maandelijks een riooloverstort plaatsgevonden. Daarnaast is er geen 
maximum gesteld aan het aantal riooloverstorten. Op basis van een hydraulische berekening wordt een 
theoretische overstortfrequentie voorspeld over een periode van 10 jaar en is als beleid vastgelegd in het 
Gemeentelijk Riolerings Plan. In de praktijk geconstateerde hoeveelheid en kwaliteit van deze riooloverstort 
geeft wel aanleiding tot nader onderzoek. 
 
b. Is er sprake van (andere) overtredingen bij de RWZI Tubbergen en worden deze gedoogd? 
  
Antwoord: 
Lozingen van de RWZI vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Daarbij blijft maatwerk 
per RWZI mogelijk. Van overtredingen is geen sprake. De effluentkwaliteit van de RWZI Tubbergen voldoet 
aan de eisen van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende maatwerkvoorschriften. Bovendien zijn er 
geen overtredingen van de vergunning eisen geconstateerd en is er geen sprake van gedogen. 

 



 
c. Zorgde de aanleg van een nieuw rioolstelsel in 2019 in Tubbergen voor stijging of daling van het aantal 
overstorten? 
 
Antwoord: 
Met de aanleg van een nieuw rioolstelsel is de berging in het rioolstelsel toegenomen, het aantal overstorten 
neemt daarmee af. Echter zijn deze werkzaamheden nog niet volledig uitgevoerd en moet er nog een 
significant deel van de woonwijk met regenwater worden afgekoppeld van de riolering. Daardoor zal het 
rioolstelsel nog minder worden belast. Daarnaast wordt bij rioolprojecten in de komende jaren ingezet op het 
verdergaand afkoppelen van het regenwater van de riolering. De druk op het rioolstelsel neemt daarmee 
verder af. 
 
d. Wanneer is de gezamenlijke optimalisatiestudie voor het treffen van maatregelen afgerond? 
 
Antwoord: 
Momenteel wordt er bij het waterschap gewerkt aan een variantenstudie voor de RWZI Tubbergen. Na deze 
variantenstudie wordt de gezamenlijke optimalisatiestudie afgerond en worden er bestuurlijke afspraken 
gemaakt tussen waterschap en gemeente over de te nemen maatregelen in de waterketen. Naar 
verwachting wordt de optimalisatiestudie in het 2e kwartaal 2021 afgerond. 
 
e. Deelt het college de opvatting dat er op korte termijn stappen moeten worden gezet om met het 
waterschap Vechtstromen tot maatregelen bij de RWZI Tubbergen te komen? 
 
Antwoord: 
Vooruitlopend op de resultaten van de variantenstudie van RWZI Tubbergen en de optimalisatiestudie van 
de waterketen (rwzi+riolering), ligt het niet voor de hand om op korte termijn maatregelen te nemen op de 
RWZI Tubbergen. Naar aanleiding van de klachten over stank van de RWZI zijn daar al maatregelen 
genomen. De verwachting van het waterschap is dat er in 2025 een nieuwe RWZI Tubbergen in bedrijf is 
genomen. Aanvullende maatregelen in het gemeentelijk rioolstelsel worden momenteel nog nader 
onderzocht. Deze maatregelen zouden dan op korte termijn effect moeten hebben op de hoeveelheid 
riooloverstort. Aandachtspunt daarbij is dat de overlast in stedelijk gebied niet toeneemt. 
 
f. Worden omwonenden bij de optimalisatiestudie of de verdere stappen betrokken? 
 
Antwoord: 
De technische optimalisatie van de waterketen is een specialistisch onderdeel van de studie waarbij een 
beperkte participatie mogelijk is. Bij de verdere uitvoering van de maatregelen zullen de omwonenden en 
belanghebbenden worden betrokken. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de plv. secretaris     de burgemeester 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


