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Gemeenteblad 
 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2014 
 

Nummer:   60 
 

Uitgifte:     14 oktober 2014 
 

 

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 september 2014, nr. 
9B, tot vaststelling van de Verordening op de afvoer van hemelwater en 
grondwater. 
 

 
 
 
De raad der gemeente Tubbergen 
 
gelet op artikel 10.32a Wet Milieubeheer en artikel 154 van de Gemeentewet; 
 
overwegende: 

‐ dat de gemeenteraad van Tubbergen het Gemeentelijk Rioleringsplan Tubbergen en Dinkelland 
2013-2018 heeft vastgesteld waarin is gesteld dat vermenging van schone afvalwaterstromen zo-
als hemelwater en grondwater met vuil afvalwater, overeenkomstig de in artikel 10.29a van de Wet 
milieubeheer vastgelegde voorkeursvolgorde voor de behandeling van afvalwater, zoveel mogelijk 
moet worden teruggedrongen; 

‐ dat artikel 10.32a van de Wet milieubeheer de gemeenteraad de bevoegdheid biedt bij verordening 
regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in 
een openbaar vuilwaterriool en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en 
grondwater in een openbaar vuilwaterriool; 

‐ dat het gewenst is, als sluitstuk van het de gemeente ter beschikking staande instrumentarium, aan 
de verordeningsbevoegdheid invulling te geven.  

 
Besluit: 
 
vast te stellen de navolgende: 
 

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. afkoppelen: het beëindigen van de afvoer van op hard oppervlak vallend hemelwater en de afvoer 

van grondwater naar een openbaar vuilwaterriool door dit water te benutten, te infiltreren, te hou-
den in de bodem, te brengen in oppervlaktewater dan wel gescheiden af te voeren; 

b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op 
de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, 
a. hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. 

c. beheerder: beheerder van het openbaar vuilwaterriool zijnde het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Tubbergen; 

d. openbaar vuilwaterriool: voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, 
in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.  
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Artikel 2 Plicht tot afkoppelen 
1.  De beheerder kan door middel van een aanwijzingsbesluit een gebied aanwijzen waarbinnen  het 

verboden is hemelwater te lozen in een openbaar vuilwaterriool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan 
door de beheerder worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, op-
pompen of andere vormen van onttrekkingen. 

2. De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen moet plaatsvinden. 
3.  De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en 

op de openbare weg. 
4.  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening 

met het gemeentelijk rioleringsplan. 
5. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking, met dien ver-

stande dat per aangewezen gebied de verplichting tot afkoppeling geldt vanaf de data zoals ge-
noemd in de gebiedsaanwijzing. 

6. De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de ge-
biedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen 
andere wijze van afvoer van het hemelwater en grondwater kan worden gevergd. 

7. Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. 

 
Artikel 3 Strafbepaling 
Overtreding van het krachtens artikel 2 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 
 
Artikel 4 Toezichthouders 
Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn be-
last de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen. 
 
Artikel 5 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking. 
 
Artikel 6 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 8 september 2014 
 
de griffier, de voorzitter, 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
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