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Voortzetting VGRP 2012 – 2016 in 2017

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) heeft een looptijd van 2012 tot en met 2016.
Feitelijke informatie
Het hebben van een actueel en geldig VGRP is een verplichting vanuit de Wet Milieubeheer. Die bepaalt dat
de raad het VGRP en de duur daarvan vaststelt. Daarnaast is het hebben van een actueel VGRP een
randvoorwaarde om te mogen lozen (overstorten) op oppervlaktewater, wanneer de capaciteit van de
riolering niet toereikend is tijdens hevige neerslag. Formeel mag overstorten dus per 1 januari 2017 niet
meer voorkomen. Wanneer dit gebeurt, moet waterschap Aa en Maas (het bevoegd gezag) de gemeente
een bestuurlijke dwangsom opleggen. De gemeente is in samenwerking met het waterschap op dit moment
bezig om een nieuw VGRP op te stellen. Dit plan zal in de tweede helft van 2017 gereed zijn.
Er is overleg geweest met het waterschap en zij overwegen de situatie te gedogen tot het nieuwe VGRP is
vastgesteld. Er is afgesproken dat u daarvoor een verzoek kunt doen.
Afweging
Het niet mogen overstorten door het ontbreken van een geldig VGRP is een formele kwestie. Buiten, in de
praktijk, verandert er immers niets. Om te voorkomen dat een bestuurlijke dwangsom wordt opgelegd, is de
meest praktische oplossing het huidige VGRP als beleidslijn en qua maatregelen te blijven hanteren en op
basis daarvan het waterschap te verzoeken in deze overgangsperiode het lozen te gedogen; het VGRP is
immers geen algemeen verbindend voorschrift maar ‘slechts’ een richtinggevend plan.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële en/of personele gevolgen.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, wordt bijgaande brief aan het waterschap Aa en Maas gestuurd.
Uw besluit treedt in werking nadat dit bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. De gemeente
doet dit via de gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Uw besluit wordt verder ook bekend gemaakt op de gemeentelijke
informatiepagina Nu & Morgen. Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 4 april 2017
besloten:



het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 – 2016 als beleidslijn en voor de uitvoering van
maatregelen te blijven hanteren tot de definitieve vaststelling van het VGRP 2018 – 2022;
het waterschap Aa en Maas te verzoeken om in de overgangsperiode lozingen uit het gemeentelijke
rioolstelsel te gedogen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Beste meneer Van Rossum,
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van onze gemeente heeft een
looptijd van 2012 tot en met 2016. Per 1 januari 2017 beschikt de gemeente
Heusden dus niet langer over een geldend VGRP. Dit betekent dat eventuele
lozingen vanuit het rioleringsstelsel op oppervlaktewater een overtreding opleveren
van het Besluit Lozen buiten inrichtingen. Dit besluit stelt dat dergelijke lozingen
slechts zijn toegestaan als deze plaatsvinden in overeenstemming met een
geldend GRP.
Wij hebben inmiddels besloten om de planperiode van het VGRP 2012 – 2016 als
beleidslijn en qua maatregelen te blijven hanteren tot de definitieve vaststelling van
het VGRP 2018 – 2022.
Zoals bekend is de gemeente immers bezig om, samen met het waterschap Aa en
Maas, een nieuw Waterplan/GRP op te stellen. Dit plan zal in de tweede helft van
dit jaar gereed zijn.
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Wij verzoeken u dan ook om, mits bovenstaande uitgangspunten worden
nagekomen, tijdens de overgangsperiode, in casu tot de vaststelling van het
nieuwe Waterplan/GRP, niet handhavend op te treden tegen mogelijke lozingen
vanuit het gemeentelijk rioolstelsel. Daarnaast verzoeken wij u deze gedoogsituatie
schriftelijk aan ons te willen bevestigen.
Met vriendelijke groet,
namens het college van Heusden,

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl
Bankrelatie
NL54BNGH0285003909

Hans Leissner
Manager

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

