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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de beantwoording van de vragen van de CDA fractie
Tubbergen met betrekking tot het inrichtingsplan Markgraven en de lozingen van rioolwaterzuivering
Tubbergen (rwzi).
Ons besluit
In onze vergadering van 20 oktober 2020 hebben we besloten de vragen middels deze raadsbrief te
beantwoorden.
Toelichting
De fractie CDA Tubbergen heeft op 22 september 2020 in de raadsvergadering vragen gesteld. Deze vragen
hebben betrekking op het inrichtingsplan Markgraven. Aanleiding zijn de klachten over de waterkwaliteit van
de Markgraven die niet voldoet aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Hierbij gaat het om de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van het feit dat door de RWZI afvalwater wordt geloosd op een KRW
waterloop “De Markgraven” deze situatie?
Antwoord:
Het is ons bekend dat de rwzi Tubbergen vanaf de aanleg (medio 1965) loost op de Markgraven.
Het is op zich niet vreemd dat een rwzi loost op een KRW watergang, dit komt in Twente meer voor. Dat dit
gevolgen heeft voor de waterkwaliteit is bekend. De lozing van effluent heeft echter ook voordelen voor de
watervoerendheid en stroomsnelheid in de watergang. De Markgraven zou zonder effluentstroom van de
rwzi vaak droogvallen, zeker bij de toegenomen droogte van de laatste jaren.
2. Vindt het college het niet raar dat er 6 jaar geleden een inrichtingsplan KRW is uitgevoerd in de
Markgraven en RWZI Tubbergen nog steeds niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het lozen van
afvalwater in het kader van KRW?
Antwoord:
De Markgraven is inderdaad al helemaal ingericht voor een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit. Maar
daarnaast zijn ook nog vermindering van de vuilemissie uit lozingsbronnen (rwzi Tubbergen en
riooloverstorten) nodig om de maatregelen voor de KRW in 2027 te realiseren. De rwzi voldoet op dit
moment wel aan de lozingseisen in de vergunning, maar het water van de Markgraven en ecologie voldoen
niet aan de eisen van de KRW.

3. Is de wethouder bereid in contact te treden met het Waterschap Vechtstromen om dit probleem onder de
aandacht te brengen?
Antwoord:
Ja. Wethouder Volmerink zal hiervoor binnenkort een bestuurlijk overleg plannen met het waterschap.
4. Vindt er periodiek monitoring plaats van oppervlaktewater KRW van de Markgraven?
Antwoord:
De waterkwaliteit wordt door het waterschap Vechtstromen periodiek gemonitord. De meetfrequentie
verschilt echter per parameter (bv. chemie wordt maandelijks gemeten), volgens opgave van het waterschap
Vechtstromen.
5. Wie is verantwoordelijk voor deze monitoring, wat zijn de resultaten en conclusies van deze monitoring.?
Antwoord:
Het waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de monitoring van de Markgraven.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is advies ingewonnen bij het waterschap Vechtstromen en zij
komen met de volgende reactie:
De resultaten van de monitoring worden in het najaar 2020 door het dagelijks bestuur van het waterschap
Vechtstromen vastgesteld ter rapportage aan de Provincie, het Rijk en de EU.
De ecologische toestand is ontoereikend. Het gaat daarbij om de flora en fauna, met daarnaast om de
gehaltes zuurstof, fosfaat en stikstof en de aanwezigheid van stoffen zoals ammonium en zink. De stoffen
ammonium, arseen, kobalt, seleen, zilver en zink overschrijden de norm.
De biologische toestand is ontoereikend en achteruitgegaan (toestand vissen) t.o.v. 2015.
De chemische toestand voldoet.
De grootste probleemstoffen zijn het hoge fosfaatgehalte en de grote en vele overschrijdingen van
ammonium, waar met name vissen van te lijden hebben.
6. Welke maatregelen zijn voorzien en met welk tijdspad om de lozingssituatie ter plaatse op orde te brengen?
Antwoord:
Het waterschap Vechtstromen geeft aan dat de belangrijkste voorziene maatregel is de innovatie en
modernisering van de RWZI Tubbergen in de komende jaren. Een nieuwe rwzi Tubbergen moet bijdragen
aan de maatregelen voor de KRW die in 2027 gerealiseerd moeten zijn.
Gemeente en waterschap doorlopen op dit moment gezamenlijk een optimalisatiestudie om te komen tot de
meest doelmatige maatregelen voor beperken van de vuilemissie vanuit de rwzi Tubbergen, maar ook vanuit
de gemeentelijke overstorten.
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
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