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1. Inleiding 
In deze bijlage wordt een samenvatting gegeven van uitgevoerde (riolering)projecten gedurende het 
vGRP 2009 – 2013. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de resterende jaren van het vGRP.  
Gedurende de looptijd van het huidige vGRP zijn door team infra en verkeer niet alleen 
rioleringprojecten uitgevoerd, maar zijn ook projecten van OBT en wegen en verkeersprojecten in 
uitvoer gebracht. Deze worden ook kort genoemd. Als laatste wordt nog ingegaan op de personele 
bezetting en de invloed hiervan op de planning.  

2. Overzicht projecten 2009 - 2011 

2.1. Algemeen 
In de periode 2009 – 2011 zijn veel projecten in voorbereiding en uitvoering geweest met betrekking 
tot water en riolering. In dit hoofdstuk wordt kort samengevat welke projecten zijn uitgevoerd in het 
eerste deel van de planperiode van het vGRP.  

2.2. Uitvoering rioolvervangingen 
Hieronder worden enkele projecten beschreven welke zijn uitgevoerd of komende periode nog worden 
uitgevoerd.   

2.2.1. Verkeerskern Zuidlaren fase 3 te 
Zuidlaren 
Langs de Emma- en de Wilhelminalaan is een 
parallelweg aangelegd. Deze nieuwe weg loopt 
vanaf de rotonde in de Stationsweg tot aan de 
nieuwe aansluiting met de Annerweg. Het 
gemengde rioolstelsel in de Emma- en 
Wilhelminalaan is vervangen door een 
gescheiden rioolstelsel. De woningen en wegen 
in dit project zijn afgekoppeld en het schone 
regenwater heeft een afvoer ter hoogte van 
Nieuwe Dijk 2 gekregen. Het hemelwater wordt 
rechtstreeks naar het achterliggende gebied 
afgevoerd. Dit project heeft een subsidie vanuit 
de BDU ontvangen van ongeveer € 700.000,=. 

2.2.2. Rioolvervanging Duinstraat, Duinkampen in Paterswolde 
Om het aantal overstorten in de Schipsloot te beperken is een rioolplan voor het woongebeid Eelde 
Oost opgezet. Voor dit gehele gebied is een afkoppelplan opgesteld en is inmiddels in  fasen 
aangelegd. In het woongebied vanaf de Hoofdweg richting de Industrieweg is een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd. In de Schipsloot is een bergbezinkbassin aangelegd. Als eerste is in de 
Duinstraat, Duinkampen en Industrieweg de riolering vervangen door een gescheiden stelsel. De 
woningen en wegen zijn op het hemelwater riool aangesloten. Dit water wordt niet meer naar de 
zuivering verpompt, maar wordt direct in de Schipsloot geloosd. De werkzaamheden zijn in 2009 
afgerond. 
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2.2.3. Rioolvervanging De Groeve 
In 2011 is begonnen met de reconstructie van de Hunzeweg in De 
Groeve. Niet alleen de riolering werd hier aangepakt, maar ook de 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de weg zelf. Het project is een 
van de drie projecten om riool overstorten te saneren ten behoeve van 
het opwaarderen van zwemwaterkwaliteit van het Zuidlaardermeer. 
Voor deze projecten zijn drie subsidie’s ontvangen van het watershap 
Hunze en Aa’s, DLG en het Rijk.  

2.2.4. Renovatie Beukenlaan 
De riolering van de 
Beukenlaan is 
vervangen. De 
inrichting van de 

weg is tegelijkertijd met de rioolvervanging 
gerenoveerd. Het project Beukenlaan sluit aan bij 
het project verlengde Stationsweg – 
Schipborgweg en is onderdeel van de 
rioolvervanging Westlaren. De verharding van de 
Beukenlaan en de woningen is afgekoppeld. De 
totale kosten voor de aanleg van het riool en de 
verharding zijn betaald uit de reserve riolering, 
conform de regels reserve riolering.  

2.2.5. Rioolvervanging Zevenhuizerweg 
Vervangen riolering, afkoppelen hemelwater om de rioolwaterzuivering te ontlasten. Hemelwater wordt 
nu afgevoerd naar het achterliggende land (Lappenpolder). De verharding van de Zevenhuizerweg en 
de woningen is afgekoppeld. De totale kosten voor de aanleg van het riool en de verharding zijn 
betaald uit de reserve riolering.  
 

2.3. Voorbereiding rioolvervangingen 
In 2011 is gestart met de voorbereiding van onderstaande werken. Naar verwachting worden deze 
werken in 2012 in uitvoer gebracht, voorbereid of zijn inmiddels afgerond.  
 

- Aanpassen riolering (incl. afkoppelen) Zonnehorst Paterswolde; 
- Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers (incl. afkoppelen) Paterswolde; 
- Afkoppelplan (incl. rioolvervanging) Westlaren; 
- Rioolvervanging en afkoppelen van de Borgwallinge tot Bovendiepen Zuidlaren (oude 

Zuidlaardermarktroute); 
- Dichtzetten overstort riolering Midlaren; 
- Herberekening Tynaarlo, Zeegse, Oudemolen, Taarlo. 
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2.4. Randvoorzieningen 

2.4.1. Voorbereiding 
In de planperiode 2009 - 2011 zijn verschillende projecten met betrekking tot randvoorzieningen in 
voorbereiding en uitvoering. De projecten welke in voorbereiding zijn betreffen onder andere: 
 

- Bergbezinkbassin Zuideinde (aanbesteed, start december 2012); 
- Randvoorziening Eelde West (helofytenveld, start 2013). 

2.4.2. Uitvoering 
Randvoorziening Eelde Oost 
Om de wateroverlast te beperken in Eelde en de waterkwaliteit te verbeteren in de Lappenpolder, is 
begonnen met het realiseren van een definitieve oplossing voor het bergingstekort in de riolering van 
Eelde. In 2011 is een Bergbezinkbassin en een bergingszak aangelegd en een nieuwe overstort. Dit 
werk is inmiddels gereed.   

 

2.4.3. Randvoorziening Wolfhorn 
Verplaatsen randvoorziening Wolfhorn en vervangen van de afvoersloot door een duiker is inmiddels 
afgerond. Project in relatie met woningbouw Groote Veen en Zevenhuizerweg.  

2.5. Mechanische riolering 

2.5.1. Renovatie gemalen 
Van het gemaal “De Fledders” zijn in 2009 de pompen en de mechanische installatie vervangen. 
Daarmee heeft het gemaal zijn groot onderhoud gehad. In de planperiode is verder groot onderhoud 
aan een drietal gemalen, o.a. Vijvergemaal, gepleegd. 

2.5.2. Nieuwbouw gemalen 
In de periode 2009 – 2011 zijn er in totaal 5 nieuwe gemalen geplaatst.  

2.5.3. Renovatie drukriolering 
Met de renovatie van het gemaal De Fledders is ook de afsluiter in de persleiding vervangen. 
In de planperiode 2009 - 2011 zijn verder geen werkzaamheden uitgevoerd of in voorbereiding voor 
de vervanging of renovatie van drukriolering. 
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2.5.4. Nieuwbouw drukriolering 
In 2011 is begonnen met de voorbereiding van nieuwbouw drukriolering waarvan de uitvoering 
gepland staat voor 2012, te weten: 
 

- De Leegte (gereed); 
- Aanleg riolering Bruilwering (gereed);   
- Aansluiten woonboten De Groeve. 

2.5.5. Telemetrie mini gemalen 
Voor het beheerprogramma Cars is samen met de leverancier YP-telemetrie een module ontwikkeld. 
Dit is een aanvulling op ons pakket om in een oogopslag de werking van alle rioolgemalen in een 
bepaalde periode te vergelijken. In 2010 zijn nieuwe gemalen op het systeem aangesloten, zowel voor 
vuilwater- als voor schoonwater riolering. Voor het beheer van inspectie bestanden is het programma 
Kikker aangeschaft. Het programma zal in de toekomst gekoppeld worden aan GBI en Cars, zodat we 
makkelijker een totaalbeeld van de riolering kunnen krijgen.  

2.6 Water 

2.6.1. Uitvoering 
In 2010 is gestart met het baggeren van 
de vijvers “De Fledders”. Deze vijvers 
zijn sinds de aanleg in de jaren ’70 niet 
meer gebaggerd. Met het baggeren zijn 
de duikers tussen de  vijvers ook mee 
schoon gemaakt. Tevens is na het 
baggeren een (deel) van de beschoeiing 
vervangen en is de stuw aan De Kerspel 
vernieuwd.  
Tijdens het baggeren van de vijvers aan 
De Fledders zijn ook de vijvers van 
Diepsloot mee gebaggerd. 

2.6.2. Voorbereiding 
Ten behoeve van het baggeren van de 
Zuidlaardervaart is in 2011 begonnen 
met de voorbereiding van het baggeren van de Zuidlaardervaart. De planning is om in 2013 de 
Zuidlaardervaart te baggeren.  

2.7. Rioolinspecties 
In totaal is in de periode 2009 – 2011 ca. 42,5 km riolering geïnspecteerd. Jaarlijks wordt er gemiddeld 
10 tot 15 km riolering geïnspecteerd. Er is extra geïnspecteerd, omdat onze benchmark aangaf dat we 
achter liepen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Om de bestanden te beheren en direct te 
kunnen raadplegen is het programma Kikker aangeschaft. De komende jaren wordt het systeem met 
inspecties gevuld om direct de gegevens paraat te hebben en planningen te kunnen generen. 

2.8. Vervangen / nieuw aangelegd riool 
Afgelopen 3 jaar is er in totaal 9315 m1 hemelwaterriool aangelegd, 8050 m1 vuilwaterriool, 790 m1 
gemengd riool, 3796 m1 drainage en 246 m1 duikers aangelegd en / of vervangen. Door het 
aanleggen van hemelwaterriool is er in totaal circa  394.280 m2 (39.42 hectare) verhard oppervlak 
afgekoppeld in de jaren 2009 – 2011.   
 
In de periode tot en met 2008 is er circa 162.850 m2 (16.28 hectare) verhard oppervlak afgekoppeld. 
Het afkoppelen van verhard oppervlak is geen doel op zich maar een middel om, in combinatie met 
vervanging van riolering en eventuele andere infrastructurele ingrepen, hemelwater op een effectieve 
manier in te zamelen en af te voeren. Het afkoppelen van hemelwater heeft een positief effect 
(rendementsverbetering zuivering) op het vuilwater riool (minder problemen met het vuilwater riool) en 
op de zuivering.  
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Onderstaande tabel is gebaseerd op het waterplan uit 2006. Oppervlakten kunnen dus afwijken van 
de werkelijke oppervlakten. De kleinere kernen bij de berekening niet meegenomen net zoals 
nieuwbouw. Bij nieuwbouw ligt het doel voor afkoppelen op 60%.  
Afkoppelen bestaand stedelijk gebied Afgekoppeld 

2007 afgekoppeld 0,0% 

2011 Eelde / Vries / Zuidlaren 9,6% 

Doel (2015) 15,0% 

 
Uit de tabel komt naar voren dat er goed gewerkt wordt aan het afkoppelen van verhard oppervlak. 

2.9 Overige projecten 

Voor verschillende afdelingen zijn werkzaamheden uitgevoerd of in voorbereiding waar riolering wordt 
aangelegd. De overige projecten zijn hieronder weergegeven. Tevens zijn er nog “ad-hoc” projecten 
bij tussendoor gekomen. 
 

- Waterwijk Bestemmingsplan Ter Borch; 
- Vaarverbinding (Ter Borch); 
- Voorzieningengebied Ter Borch; 
- Rietwijk; 
- Voorbereiden bestemmingsplan De Bronnen, Vries; 
- Bestemmingsplan Groote Veen, Eelde; 
- Wijkvernieuwing Nieuwe Akkers, Paterswolde; 
- Uitbreidingsplan Oude Tolweg, Zuidlaren; 
- Uitbreidingsplan Donderen; 
- Rotonde Meerweg, Legroweg en Donderen; 
- Voorbereiding herinrichting Grote en Kleine Brink; 
- Woningbouw Donderen; 
- Eelder- en Peizermaden; 
- Woonrijpmaken Sissinge; 
- Aanleg fietspad Veenweg Yderholt; 
- Aanleg fietspad Okkenveen; 
- Diverse verkeersprojecten; 
- Cenrumplan Eelde, Vries en Zuidlaren; 
- Diverse MFA’s; 
- Onderhoud 29 brugen; 
- Voorzieningen gehandicapten. 

3. Overzicht projecten 2012 & 2013 
Voor de periode 2012 en 2013 staan nog diverse projecten op stapel. De projecten welke onder 
andere worden voorbereid of in uitvoering gaan zijn: 
 

- Bepalen nadere uitwerking stedelijke wateropgaven Eelde, Vries en Zuidlaren; 
- Telemetrie minigemalen; 
- Aanleg randvoorziening Eelde West; 
- Riolering Zuideinde + randvoorziening; 
- Aanpassen riolering Zonnehorst; 
- Baggeren Zuidlaardervaart; 
- Aanpassen aanvoerleiding Kievitweg Bergbezinkbassin; 
- Rotonde Meerweg, Paterswolde; 
- Rotonde Hoofdweg, Paterswolde;  
- Opknappen voormalig zuivering Oosterland – Eelde Oost; 
- Aanleg riolering Bruilwering; 
- Aanleg riolering de Leegte / Oostermoerse vaart; 
- Herinrichting + afkoppelen Bovendiepen Borgwallinge Zuidlaren; 
- Afkoppelen de brink in Zuidlaren; 
- Afkoppelen + oplossen waterprobleem Dorpstraat Tynaarlo in relatie tot herinrichting.  
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4. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 – 2018  
In 2012 wordt ook gestart met het opstellen van het nieuwe Verbrede GRP voor de periode 2014 – 
2018. Het nieuwe vGRP zal grotendeels dezelfde insteek hebben als het huidige vGRP. De 
hoofdmoot zal liggen op vervanging van oude, niet goed functionerende riolering en voorkomen van 
wateroverlast op straat. Door de ontwikkelingen en kennis in huis zal dit beleid door de eigen dienst 
worden geschreven en niet door een extern bureau. 
 
Het stedelijk waterbeleid wordt in het nieuwe vGRP opgenomen en verder uitgewerkt. Het uitgewerkte 
waterbeleid geeft duidelijkheid wat precies wordt verstaan onder overlast en in welke gevallen de 
gemeente actie onderneemt om wateroverlast te voorkomen of verhelpen.  

5. Personele bezetting 
Door de reorganisatie ontwikkelingen wordt de buitendienst vanaf 2011 anders aangestuurd. Twee 
aangestelde coördinatoren hebben de directe aansturing over het beheer van gemalen en over het 
beheer van rioolverstoppingen. Er is een scheiding in beheer van riolering voor vrijverval riool en 
mechanische riolering. 
 
In verband met langdurige ziekte van een buitendienst medewerker is het onderdeel onderhoud en 
inspecties gemalen uitbesteedt aan twee aannemers. 
 
Bij de binnendienst is 15 november 2011 een projectleider civiele techniek vertrokken en is zijn 
opvolger op 2 april 2012 begonnen. Door dit vertrek lopen in 2012 enkele projecten vertraging op.  

6. Financieel 
De onderstaande informatie wordt als input gebruikt bij het nieuwe op te stellen vGRP 2014 – 2018.  

6.1. Rioolheffing 
In het vGRP 2009 – 2013 is opgenomen dat de rioolheffing tot 2023 stijgt naar € 260,30. De 
rioolheffing is sinds 2009 niet gestegen, in tegenstelling tot de berekening in het vGRP. De rioolheffing 
voor 2012 staat op € 198,90 per aansluiting. Vanaf 2013 wordt het rioolrecht € 175,= per aansluiting 
en wordt de afschrijving verhoogd van 25 jaar naar 40 jaar.  
 
De gemeente Assen is in de tabel erbij gezet om te kunnen vergelijken met de stedelijke gemeente.  
 
* De rioolheffing van Aa en Hunze is in 2011 gebaseerd op de WOZ-waarden. Hoe hoger de WOZ, 
hoe hoger de rioolheffing. Gemiddeld komt de rioolheffing dan uit op € 210,= per aansluiting. In 2012 
is dit ook in de gemeente Noordenveld toegepast en is € 243,= gemiddeld per aansluiting.  
Jaar Rioolheffing 

conform GRP 
Tynaarlo 

Rioolheffing 
werkelijk 
Tynaarlo 

Rioolheffing 
Aa en 
Hunze* 

Rioolheffing 
Noordenveld* 

Rioolheffing 
Assen 
(stedelijk) 

2009 € 199 € 199 € 234 € 208 € 175 

2010 € 203 € 199 € 234 € 225 € 175 

2011 € 207 € 199 € 210 € 243 € 175 

2012 € 211 € 199 € 210 € 243 € 184 

2023 € 260         

 
Onderstaande grafiek toont het verloop van de rioolheffing van de gemeenten Noordenveld, Aa & 
Hunze, Assen en Tynaarlo over de jaren 2009 – 2012. Ook is in deze grafiek aangegeven wat het 
verloop van de rioolheffing in de gemeente Tynaarlo had moeten zijn volgens het vGRP 2009 – 2013.  
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6.2. Inkomsten riolering 
In het vGRP is in 2008 een inschatting gemaakt van inkomsten voor de rioolheffing voor de komende 
jaren. Onderstaande tabel geeft de geschatte inkomsten aan en de werkelijke inkomsten. De 
geschatte inkomsten zijn op basis van de rioolheffing zoals in bovenstaande tabel staat. 
Jaar Inkomsten 

conform GRP 
Inkomsten 
werkelijk 

Verschil 

2009 € 2.834.325 € 3.071.741 € 237.416 
2010 € 2.953.701 € 3.072.741 € 119.040 
2011 € 3.095.756 € 3.095.977 € 221 

Het verschil in inkomsten is te verklaren doordat het aantal inwoners afwijkt dan waarvan in 2008 is 
uitgegaan en het water verbruik per bedrijf moeilijk exact is in te schatten.  

6.3. Ambtelijke kosten 
Elk jaar worden er kosten begroot voor ambtelijke inzet. Deze kosten variëren per jaar, afhankelijk van 
aantal projecten en niet rioleringsgerelateerde projecten (werkzaamheden OBT). In onderstaande 
tabel is te zien dat er structureel minder wordt geboekt dan begroot is.  
Jaar Apparaatkosten 

binnendienst 
begroot 

Apparaatkosten 
binnendienst 
werkelijk 

Restant 
binnendienst 

Apparaatkosten 
buitendienst 
begroot 

Apparaatkosten 
buitendienst 
werkelijk 

Restant 
buitendienst 

2009 € 325.629 € 276.166 € 49.463 € 241.734 € 213.845 € 27.889  

2010 € 402.570 € 275.668 € 126.902 € 240.490 € 188.846 € 51.644  

2011 € 426.732 € 319.670 € 107.062 € 327.730 € 245.474 € 82.255  

6.4. Reserve riolering 
Wanneer er geld over is (meer inkomsten dan uitgaven), wordt dit in de reserve riolering gestopt. 
Indien er door investeringen hogere uitgaven zijn dan inkomsten, kan uit de reserve geput worden. 
Sinds 2009 is de reserve rioleringen gegroeid. Onderstaande tabel geeft de groei van de reserve 
rioleringen weer van 2009 t/m 2011.  
 

Jaar 
Reserve 
riolering 

Toe of afname 
reserve 

31-12-2009 € 2.059.288   
31-12-2010 € 2.687.722 € 628.434  
31-12-2011 € 3.028.338 € 340.616  
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De afname in stijging van de reserve riolering kan worden verklaard door het gelijk laten van de 
rioolheffing sinds 2009. Het niet laten mee stijgen van de rioolheffing heeft voor de gemeente als 
gevolg dat er minder inkomsten zijn dan verwacht volgens het vGRP. Tot 2011 is de reserve riolering 
nog gegroeid maar 2012 / 2013 is een omslagjaar. De verwachting is, kijkend naar het verloop van de 
reserve riolering van afgelopen jaren, dat in 2012 de reserve riolering niet zal toe- of afnemen. Maar in 
2013 met circa € 250.000,= zal gaan afnemen. 

6.5. Kosten ten laste van het vGRP 

6.5.1. Wat wordt betaald uit het vGRP. 
In het vGRP 2009 – 2013 staat in hoofdlijnen beschreven wat uit de rioolheffing betaald mag worden. 
Uit het vGRP wordt betaald: 

• Riolering 
o Rioleringsbeleid;   
o Voorbereiding en aanleg riolering; 
o Onderhoud en reiniging riolering; 
o Aanpassingen in de riolering (saneren overstorten, Helofytenveld, etc.). 
o FTE 
o Tractie 
o Meet- en telemetrie apparatuur 
o Diverse kosten o.a. energie, etc.  

• Grond- en oppervlaktewater 
o Waterbeleid (Stedelijke wateropgaven); 
o (voorkomen) wateroverlast; 
o Aanleg oppervlaktewater (ten behoeve van berging); 
o Onderhoud oppervlaktewater (baggeren). 

 
De riolering spreekt voor zich; alle onderdelen / ingrepen welke ten behoeve zijn van het gemeentelijk 
riolering mogen uit het vGRP betaald worden. Hieronder valt ook de aanleg van regenwaterriool. 
Het grond- en oppervlaktewater is sinds 2008 geregeld als zorgplicht. Deze zorgplicht is: 

• Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 
• Het afvloeiend hemelwater; 
• De structurele nadelige gevolgen van het grondwater. 

 
Onder het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater wordt bedoeld: “al het water waar de 
burger zich van wenst te ontdoen”. Hieronder valt het vuile water en het overtollige hemel- en 
grondwater. Het afvloeiend hemelwater is water wat valt op verharding (daken, opritten, etc.). 
Uit het vGRP mag bovenstaande betaald worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanleg van 
hemelwaterriool (gesloten of infiltratieriool), wadi’s en bergingsvijvers. 
Maatregelen in uitbreidingsplannen of tengevolge van deze plannen mogen hier niet uit betaald 
worden. Na oplevering van de plannen worden het gebied overgedragen aan Gemeentewerken. Het 
beheer en onderhoud en de vervanging worden wel uit het vGRP betaald. Zodra deze handeling is 
gedaan dienen deze kosten in het vGRP mee te worden genomen.  
Bij inbreidingsplannen mogen kosten uit het vGRP betaald worden als deze ter verbetering van de 
riolering zijn. Dit houdt in dat maatregelen genoemd zijn in het vGRP, een BRP, positieve gevolgen 
heeft voor het huidige rioolstelsel of de riolering is binnen afzienbare periode aan vervanging toe. De 
conditie van het rioolstelsel wordt onder andere bepaald met rioolinspecties. 
 
De zorgplicht voor structurele nadelige gevolgen van het grondwater wordt als volgt uitgelegd. De 
gemeente dient in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen te treffen die structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand, voor de aan de grond gegeven bestemming, zoveel mogelijk 
voorkomen of beperken. Deze ingrepen mogen uit het vGRP betaald worden. Particulieren blijven op 
het eigen terrein verantwoordelijk. Pas indien dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd, heeft de 
gemeente hierin een taak (doelmatig en geen zorg van het waterschap).  

6.5.2. Wat is afgelopen periode betaald uit het GRP. 
Afgelopen periode (sinds 2008) zijn een aantal projecten uit het vGRP betaald. De projecten hebben 
allemaal te maken met de riolering of aanpassingen in de openbare ruimte ten behoeve van de 
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riolering (afkoppelen) of oppervlaktewater. Bij ingrepen in de openbare ruimte worden regelmatig 
bestaande structuren (wegen en groen) ook aangepakt, combineren van werk met werk, waardoor er 
maar eenmalige overlast is. Deels worden deze betaald uit het vGRP, conform de regels vGRP.  

6.6. Voorstel 
Afgelopen jaren worden er regelmatig projecten doorgeschoven. Om een inhaalslag te kunnen maken 
voor het uitvoeren van projecten is (tijdelijke) inhuur noodzakelijk (2 fte). Deze inhuurkracht kan 
gedurende een jaar projecten opstarten en uitvoeren zodat de projecten welke doorgeschoven zijn 
uitgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt wel uitgegaan dat de werken van OBT komende periode 
gelijk blijven. Door de werken van OBT worden “eigen werken” doorgeschoven. De inhuurkracht kan 
betaald worden uit de reserve riolering en zal waarschijnlijk betrokken worden uit de buurgemeenten 
Groningen en Assen. 
 


