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1 Probleemstelling

Inleiding

In de provincie Gelderland is momenteel circa 8.500 km riool aanwezig. Doel van
deze omvangrijke ondergrondse infrastructuur is zoveel mogelijk afvalwater in te
zamelen en te transporteren naar rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzis) teneinde ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater en bodem (inclusief grondwater) zoveel mogelijk te voorkomen.
Op het terrein van inzameling en transport van afvalwater in Gelderland doen
zich drie problemen voor:
a er is een achterstand in het vervangen van riolen die in slechte tot zeer
slechte staat verkeren (circa 500 km);
b er zijn 33.500 woningen en 4.790 bedrijven die niet op de riolering zijn aangesloten en nagenoeg ongezuiverd lozen op bodem of oppervlaktewater;
c tijdens zware regenval vinden er overstortingen uit rioolstelsels op oppervlaktewater plaats die voor grote vervuiling kunnen zorgen.
Genoemde drie problemen veroorzaken een belasting van het milieu, die moet
worden teruggedrongen. Het opheffen dan wel verminderen van de problemen is
tot op heden nog onvoldoende gerealiseerd.
Hiervoor zijn twee oorzaken te geven:
gemeenten (de beheerders van de riolering) kampen met een verslechterende financiële positie, hetgeen al tot een hoge belastingdruk heeft geleid;
2 er is onvoldoende inzicht in de effecten van verschillende saneringsmaatregelen op het milieu.
1

De rioleringsproblematiek is voor de VNG afdeling Gelderland aanleiding geweest de provincie Gelderland te verzoeken een stimulerende en coördinerende
rol te vervullen bij het zoeken naar oplossingen.De provincie Gelderland heeft
hierop positief gereageerd. Met als uitgangspunt dat er diverse overheden belang hebben bij rioleringen, is zij van mening dat voor een efficiënte en effectieve
behandeling van de rioleringsproblematiek een gezamenlijke aanpak nodig is.
De stuurgroep "Bestuurlijk Overleg Rioleringen Gelderland" (BOR-G) werd opgericht. Hierin zijn naast de provincie Gelderland vertegenwoordigd: de Gelderse
gemeenten, de Gelderse regio's en de Gelderse zuiveringsschappen. Door deze
stuurgroep is in september 1992 het project "labyrinth" opgestart.
De doelen van het project "Labyrinth zijn:
- het bevorderen van een tijdige realisering van het rioleringsbeleid in de
provincie Gelderland;
- het bevorderen van het besef dat hiervoor een gezamenlijhke aanpak nodig is
van alle bij de riolering betrokken (overheids)instanties;
- het aanreiken van praktische hulpmiddelen aan gemeenten ten behoeve van
de opstelling van een rioleringsplan conform de Wet milieubeheer (Leidraad
Riolering).
Om deze doelstellingen te realiseren is aan een onder de stuurgroep resorterende projectgroep de opdracht verleend om de volgende vier zaken uit te werken:
1 ontwikkel een praktische methode om prioriteiten te kunnen stellen op basis
van milieurendement.;
2 verschaf inzicht in de brutokosten van rioleringen in de provincie Gelderland
en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijk rioolrecht;
3 leg de (financiële) medebetrokkenheid van (semi-)overheden en waterbedrijven bij rioleringen vast;
4 geef concrete aanbevelingen voor het gemeentelijk financieel beheer van
rioleringen.
Voor de uitwerking van deze opdracht wordt de projectgroep ondersteund door
een viertal werkgroepen.ln dit rapport worden de bevindingen van werkgroep 2
gepresenteerd. Deze werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de brutokosten
van rioleringen en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijk rioolrecht.

2 Opdracht aan de werkgroep

Aan de werkgroep is de is de opdracht gegeven
A. 1 de brutokosten van rioleringen in beeld te brengen -zo mogelijk per
gemeente- voor de volgende onderdelen:
- herstel en onderhoud van bestaande rioleringen:
- aanleg van riolering in het buitengebied: en
- te nemen maatregelen ter beperking van de uitworp naar oppervlaktewater
2 Geef daarbij aan wat onder het begrip brutokosten begrepen is.
3 Maak bij de inventarisatie zoveel mogelijk gebruik van reeds aanwezig
materiaal.
B. Geef aan wat de gevolgen zijn van de uitkomsten genoemd onder A. voor
de hoogte van de rioolheffing

3 Samenstelling werkgroep
ing. D. Wouda
ing. J.S. Snijder
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Samenvatting
De opdracht aan de werkgroep is de brutokosten van rioleringswerken in de
provincie Gelderland -zo mogelijk per gemeente- en de invloeden daarvan op de
hoogte van het rioorecht in beeld te brengen.
In aanvulling op de opdracht is de werkgroep van mening dat, om een totaal
beeld van de rioleringskosten te verkrijgen, naast de kosten zoals genoemd op
de themadag "Gelders water, kostbaar schoon" dd. 20 november 1991, ook de
kosten van dagelijks beheer, de reguliere vervanging van riolering en de extra
kosten voor de vermindering van de uitworp bij watergangen met verdergaande
waterkwaliteitsdoelstellingen (AMK) daarbij betrokken dienen te worden.
Tevens is de werkgroep ervan uitgegaan dat voor alle woningen in het buitengebied een adequate rioleringsvoorziening (bij voorkeur door aansluiting op de riolering) voor de behandeling van afvalwater moet worden gerealiseerd.
Gebruik is gemaakt van bij de provincie beschikbare rapportages en van kennis
die bij de in de werkgroep deelnemende vertegenwoordigers van provincie,
gemeenten en zuiveringsschappen aanwezig was.
Op grond van de beschikbare gegevens was het niet mogelijk om de rioleringskosten per gemeente in beeld te brengen. De gegevens waren enerzijds toch al
weer van enige jaren geleden (peiljaar 1990) en anderzijds niet volledig.
Het presenteren van gegevens per gemeente zou alleen mogelijk zijn na het
uitvoeren van een enquete bij alle gemeenten in Gelderland. Dit geeft (ervaring
van de provincie) een zodanig tijdsbeslag dat niet binnen de termijnen van de
opdracht gerapporteerd kan worden. Daarnaast bestaat geen zekerheid dat een
opnieuw uit te voeren enquete een grotere respons zou krijgen dan die uit 1990.
Ook moet niet uit het oog worden verloren dat de gemeenten bezig zijn met de
voorbereiding van Gemeentelijke Riolerings Plannen (GRP) waarin wordt aangegeven welke informatie beschikbaar is en welke informatie nog moeten worden
geïnventariseerd. Een nu uit te voeren enquete zou de voortgang van het GRP
mogelijk in de weg staan. Verwacht mag worden dat een nauwkeurig inzicht in
rioleringsgegevens met één â twee jaar bij alle gemeenten aanwezig is.
Verder was uit de provinciale enquete al gebleken dat niet alle problemen op rioleringsgebied even sterk bij alle gemeenten bestonden.
Om toch een globaal beeld te kunnen schetsen van de financiële gevolgen van in
de komende jaren in uitvoering te nemen rioleringswerken heeft de werkgroep
ervoor gekozen om de kosten (op basis van het nu beschikbare materiaal) te
berekenen voor een ygQrD çigm niLe. Deze keuze werd mede gedaan omdat
dan gebruik van en afstemming op een rapportage "Van zorg naar realisatie - de
daadwerkelijke zorg voor de riolering", opgesteld door Grontmij (mei 1990) in
opdracht van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, kon plaats vinden. Gekozen is voor een gemeente van 10.000 inwoners waarvoor de gemiddelden gelden zoals ze kunnen worden berekend uit de in 1990 door de provincie
uitgevoerde enquete.
Alle met de riolering verband houdende kosten zijn in ogenschouw genomen.
Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat in de voorbeeld-gemeente reeds
nu met uitgaven voor al de aangegeven kostensoorten rekening moet worden
gehouden (in de praktijk zullen tussen de onderlinge gemeenten grote verschillen bestaan in de kosten verbonden aan de verschillende soorten rioleringswerken en dus ook in de hoogte van de kosten per heffingseenheid).
De totaal voor Gelderland berekende investeringen zijn als volgt:
(investeringskosten in miljoen gulden tot jaar 2005)
prijspeil 1991

-

eerste aanleg buitengebieden
randvoorzieningen
ombouw rioolstelsels
voorzieningen i.g.v. AMK+
vervanging slechte riolering

Subtotaal
-

reguliere vervanging

Totaal

Afgerond

f
f
f
f
f

957
310
150

f
f

1.723
770

f

f

28

278

2.493

2.500

De uitvoeringskosten, per kostensoort, zijn berekend voor de periode tot 2.005.
Na deze periode vervallen de investeringen voor eerste aanleg van riolering",
"sanering overstorten en ombouw van rioolstelsels (inclusief de maatregelen in
AMK+gebieden)" en voor "achterstallig onderhoud". In hoeverre dan nog extra
investeringen benodigd zijn voor "randvoorzieningen" is afhankelijk van de dan
bereikte waterkwaliteit in relatie tot de doelstelling en van eventuele uitbreiding
van het aantal watergangen met hogere doelstellingen dan de AMK.
In november 1991 weren de rioleringskosten nog geraamd op f1.205 miljoen
(f 335 miljoen voor eerste aanleg buitengebied,f 370 miljoen voor randvoorzieningen en f 500 miljoen voor vervanging slechte riolen)
Van elk van de berekende kostenposten is het aandeel voor de voorbeeldgemeente bepaald.
Dit geeft het onderstaande beeld.
floIoringshoat.n
per ho.

T

a
b

383

dagelijks beheer
reguliere vervangen
eerste aanleg buitengebieden

4

4

oaneiing overetorten v ombouw rlOOIateIaeie

0 = achlerstalhgeveivenglng

327
301
c

0

236
d

212

24e
c en d onderhoud

180
b

0

8$
40

0

—,Vervolgens is de invloed van deze kosten voor het verloop van het rioolrecht (bij
volledige dekking door het rioolrecht) berekend. Hiervoor zijn enkele scenario's
uitgewerkt.
Voor de berekening van de kosten per heffingseenheid is er van uitgegaan dat
het een aantal heffingseenheden hoger is dan het aantal op de riolering aangesloten woningen. Dit omdat bedrijven ook aangeslagen zullen worden voor het
rioolrecht. Voor de voorbeeld-gemeente is overeenkomstig het rapport "Van zorg
tot realisatie" gerekend met 25 % meer heftingseenhederi dan woningen (totaal
5.000 heffingseenheden). Als alternatief is ook een berekening uitgevoerd waarbij gerekend is met slechts 5 % meer heftingseenheden dan woningen (totaal
4.200 heffingseenheden).
In deze beide scenario's is ook de invloed van het de hoogte van het huidige
rioolrecht weergegeven. Gerekend is met een "start(riool)recht" van f 0,-- respectievelijk f 100,-- respectievelijk f 200--.
Tevens is ervoor gekozen dat, gelet op het zwaartepunt van de investeringen (in
de eerste 11 jaar) en de sterke negatieve rente-invloed bij een te lange opbouwperiode voor het rioolrecht, dat na 5 jaar het rioolrecht op het gewenste niveau is.
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de contante waarde methode.

Verloop rioolrecht bij de voorbeeldgemeente {5.000 hetfingseenheden (h.e.)}
tijd -.
startrecht

jaar 1

2

3

4

5

6 v.e.

0

75

150

220

295

375

375

100

150

200

255

305

360

360

200

230

255

285

345

345

1

310

1

Een beperking van het rioolrecht is mogelijk door het verlangen van een eigen
bijdrage per te realiseren aansluiting. Bij een eigen bijdrage van f 5.000,-- per
woning/bedrijf in het buitengebied (totaal 255 stuks nog aan te sluiten) zal het
rioolrecht in het 6e en volgende jaren circa f 12,25 lager kunnen zijn.

Alternatief bij 4.200 h.e.
tijd -.
startrecht

jaar 1

2

3

4

5

6 v.e.

0

90

180

270

355

440

440

100

170

235

300

365

430

430

200

245

285

325

370

415

415

Ook hier geldt dat een beperking van het rioolrecht mogelijk is door het verlangen
van een eigen bijdrage per te realiseren aansluiting. Bij een eigen bijdrage van
f 5.000,-- per woning/bedrijf in het buitengebied (totaal 255 stuks nog aan te
sluiten) zal het rioolrecht in het 6e en volgende jaren circa f14,65,-- lager kunnen zijn.
Uit de berekeningen blijkt dat het bedrag van het rioolrecht voor de voorbeeldgemeente komt te liggen tussen f 345 (bij 5.000 heffingseenheden = voorbeeldgemeente en huidig rioolrecht f 200,--) en f 440,-- (bij 4.200 heffingseenheden +
alternatief en huidig rioolrecht f 0,--).
In bijlage 2 is het verloop van het rioolrecht en het verloop van de rioleringskosten per heffingseenheid grafisch weergegeven.
In de "ontwerp Evaluatienota Water 1993" wordt door het rijk (indicatief) een stijging van het rioolrecht van huidig kostendekkend rioolrecht ad 1 160,- met f 90,tot f 250,- aangegeven. Deze raming lijkt gelet op de gehanteerde uitgangspunten (aansluitpercentage 94,7% en kosten per aansluiting van gemiddeld
f 25.000,-) aan de lage kant.
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Conclusies
De totale kosten (tot 2.005) verbonden aan het rioolbeheer worden nu
geraamd op f 2,5 miljard. Hierbij is ook rekening gehouden met de kosten
voor reguliere vervanging, sanering van overstorten, ombouw van rioolstelsels en maatregelen bij watergangen met een hogere doelstelling dan de
AMK.
Het zwaartepunt van de kosten ligt in de periode tot 2.005. Dit wordt veroorzaakt door de investeringen welke moeten worden gedaan voor de eerste
aanleg van riolering in het buitengebied, de realisatie van emissie-beperkende voorzieningen en het verrichten van achterstallig onderhoud.
De huidige hoogte van de rioolheffingen is niet toereikend om de toestand
van de riolering op het gewenste niveau te brengen.
Afhankelijk van de mate waarin in de gemeente de problemen voorkomen
varieert de hoogte van het rioolrecht. In de voorbeeldgemeente zal het rioolrecht stijgen tot f 375,-- â f 480,--, bij gemeenten waar de activiteiten beperkt
kunnen blijven tot dagelijks beheer en reguliere vervanging zal het rioolrecht
f212,-- moeten bedragen.
- Een eigen bijdrage van bedrijven/particulieren, bij aansluiting op de riolering,
ter grootte van circa f 5.000 per aansluiting verlaagt in de voorbeeldgemeente (totaal nog 255 aan te sluiten percelen) de heffing voor rioolrecht met
ongeveer f 12,25 (5.000 heffirigseenheden) of f 14,65 (alternatief).
- Een nauwkeuriger beeld van de rioleringskosten kan eerst verkregen worden
als de Gemeentelijke Riolerings Plannen (GRP's) gereed zijn. Het houden
van een enquete vôér 1995 wordt niet zinvol geacht.
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1. Inleiding

Globaal inzicht (bruto-)kosten riolering
in Gelderland.
In dit hoofdstuk is het eerste gedeelte van de opdracht uitgewerkt, te weten de
bruto-kosten van de rioleringen.
Het doel hiervan is om een beter inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van
de rioleringsproblematiek. Deze gegevens dienen tevens als basis voor de berekening van de effecten daarvan op de hoogte van het rioolrecht.
Bij het in beeld brengen van de financiële consequenties heeft de werkgroep
gemeend om, volledigheidshalve, een aantal kostenposten toe te voegen aan de
opdracht. Bij het rioleringsbeheer zijn derhalve in deze notitie de volgende kostenposten onderscheiden:
dagelijks beheer: administratie en uitvoering;
reguliere vervanging;
eerste aanleg van riolering:
- in nieuwe bestemmingsplannen;
- in het buitengebied;
aanleg van emissie-reducerende randvoorzieningen, het ombouwen van
rioolstelsels naar verbeterd gescheiden stelsels en maatregelen bij AMKwatergangen;
achterstallig onderhoud.
Bij de inventarisatie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds aanwezig
materiaal (zie par. 02 Werkwijze). Met name de Provinciale rapportage van
1990 is hierbij van belang geweest.
Gebleken is dat het flif mogelijk is om oer gemeente de kosten in beeld te brengen aangezien enerzijds de betrouwbaarheid van de enquete uit 1990 te wensen
overlaat en anderzijds er niet voldoende gegevens beschikbaar zijn.
Gekozen is daarom om een beeld van de "voorbeeld-gemeente" te geven.
Op basis van de kostenberekening in par. 03 is in bijlage 1 het kostenoverzicht
over de komende periode van 60 jaar voor de voorbeeldgemeente grafisch weergegeven.

2. Werkwijze en uitgangspunten

kostenberekening

Gebruikte gegevens
Voor het opstellen van deze notitie is gebruik gemaakt van:
het rapport "Van zorg tot realisatie" van de Nederlandse vereniging van
Wegenbouwers (N.V.W.B.) d.d. mei 1990. Dit rapport is opgesteld door
Grontmij.
de Provinciale inventarisatie" Afvalwaterlozingen in Gelderland" van 1990.
de kostenberekeningen in de CUWVO-VI rapportage m.b.t. de sanering van
lozingen van rioolstelsels
de voorlopige inventarisatie van kosten voor extra voorzieningen in geval van
lozing op wateren met een hogere doelstelling dan de algemene milieu kwaliteit van de drie Gelderse zuiveringsschappen
het Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland voor watergangen
waaraan een verdergaande waterkwaiiteitsdoeisteiling dan AMK is gegeven
ad a) In het rapport "Van zorg tot realisatie" is als rekenvoorbeeld gekozen een
gemeente met:
- een grootte van 10.000 inwoners,
- 4.000 woonruimten en 1.000 niet-woonruimten (m.a.w. 5.000 heffingseenheden), waarvan in Gelderland 10- 15% in het buiten gebied,
- op de riolering aangesloten verhard oppervlak 60 hectare,
- 40.000 m vrijvervalriolering met een gemiddelde diameter van 500 mm,
- 2 rioolgemalen,
- 1.000 controleputten,
- 4.000 straatkolken,
- 20 pompunits drukriolering.
De gemiddelde levensduur van de vrijvervalriolering is in het rapport gesteld op
60 jaar.
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In Gelderland kwamen in 199031 gemeenten voor met 10.000 inwoners of minder, 37 gemeenten met een inwonertal van 10.000 tot 25.000 en 18 gemeenten
met meer dan 25.000 inwoners (totaal 86 gemeenten). De opstellers hebben
gemeend, dat een gemeente met 10.000 inwoners als voorbeeld-gemeente
gebruikt zou kunnen worden. Aangenomen is dat de grootte van de gemeente
direct van invloed is op de kostenpost "Dagelijks beheer (administratie)".
ad b) Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Provinciale inventarisatie
a.d.h.v. een enquete van 1990.
In deze inventarisatie werd een beeld gegeven van de onderhoudssituatie
en kwaliteit van riolering van de gemeenten in Gelderland, alsmede de
stand van zaken met betrekking tot de rioleringsaanleg in het buitengebied.
ad d) Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van inventarisaties van de zuiveringsschappen.
Begrip brutokosten
Brutokosten rioleringswerken is een moeilijk af te bakenen begrip. In geval van
aanleg riolering in het buitengebied kan worden gesteld, dat alle werken welke
worden uitgevoerd tot de brutokosten behoren.
Bij herstel en onderhoud van bestaande riolering zijn er meer aspekten die de
kosten beïnvloeden. Er dient (ook budgetair) afstemming plaatste vinden tussen
riool- en wegbeheer. Meerkosten van inrichting van wegen mogen niet tot de rioleringskosten worden gerekend.
Tot de bruto rioleringskosten dienen de volgende elementen te worden gerekend:
- kosten van voorbereiding en toezicht
- verwijderen bestaande verhardingen (sleuftreedte)
- grondverzet werkzaamheden
- nutsvoorzieningen, verlegging kabels en leidingen
- verwijdering bestaande riolering
- stortkosten
- leveren en aanbrengen nieuwe riolering overeenkomstig basisrioleringsplan
- voorzieningen tijdelijk afvoer rioolwater
- vervanging huis- en kolkaansluitingen
- het aanbrengen van tijdelijke verharding
- aanbrengen definitieve verharding (sleufbreedte)
- aansluitkosten elektriciteitsbedrijf voor bemaling
- vestiging zakelijke rechten
Voor de kostenberekeningen in deze notitie is ervan uitgegaan dat de gemiddelde brutokosten voor de vervanging van de riolering f 1100,-- per meter bedragen, zoals aangehouden in het eerdergenoemde rapport van de N.V.W.B.
Het aanbrengen van de definitieve verharding (sleulbreedte) wordt echter, in
afwijking van het N.V.W.B.-rapport, dat uitgaat van maaiveldbedekking, geacht
in de gemiddelde kosten te zijn begrepen.
3. Kostenberekening

a. Dagelijks beheer: administratie en uitvoering.
Administratie conform bijlage C van het NVWB-rapport. Indien hier de opgevoerde kostenposten van het NVWB-rapport zouden worden gehanteerd zouden de
kosten per heffingseenheid (he.) f 68,-- per jaar bedragen. Rekening houdend
met het feit, dat de grootte van de voorbeeld-gemeente van invloed is op de kosten per heffingseenheid en dat ervaringscijfers van de gemeentelijke vertegenwoordigers van de werkgroep in de praktijk duiden op lagere kosten is derhalve
aangehouden:
Per heffingseenheid: f 40.-- oer jaar.
Uitvoering inspecties, reiniging, energie, e.d. Gebaseerd op werkelijke kosten
(vb. gemeente Doetinchem).
Per heffingseenheid: f25.-per jaar.
b. Reguliere vervanging
Jaarlijks te vervangen 40.000 m/60 = 665 meter.
Kosten 665mxfl.100,--=f731.500-Per heffinaseenheid: f 147,-- oer jaar.
De reguliere vervangingskosten voor de periode van 5 tot 10 jaar vanaf heden
bedragen totaal ca. f 770.000.000,-- (ni. 8.420 km riool/60 jaar x 5 jaar x
1 1.100,-- per m).
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Eerste aanleg van riolering.
Bij aanleg in nieuwbouwwijken vindt verrekening van de rioolaanleg plaats via de
grondprijs.
Bij aanleg van nieuwbouw in het buitengebied dient direct door de bouwer te worden voldaan aan voorzieningen volgens het lozingenbesluit.
In Gelderland moeten volgens een inventarisatie over 1989 nog 38.300 woningen in het buitengebied op de riolering worden aangesloten. Volgens rapportage
RWG zijn 591.874 woningen gerioleerd. Omgerekend naar de voorbeeldgemeente zijn er 591.874/4.000 = 148 van deze gemeenten. Dit betekent, dat in
de voorbeeld-gemeente nog 38.3001148 = 255 woningen in het buitengebied op
de riolering moeten worden aangesloten. Bij een gemiddelde kostprijs van
f 25.000,-- per aansluiting is dat een investering van f 6.375.000,--. Voor geheel
Gelderland komt dit uit op 38.300 x f 25.000,-- = f 960.000.000,-- (afgerond).
In het jaar 2005 moet worden voldaan aan het lozingenbesluit, derhalve uitvoering in 11 jaar. Dit betekentf 580.000,-- per jaar.
Per heffingseenheid: /115.-- per jaar.
Na aanleg van deze riolering (als drukriolering) ontstaan er normale onderhoudskosten. Hiervoor wordt geraamd voor vervanging (1 x per 15 jaar) van
mech./electr. delen f 10,-- per heffingseenheid per jaar en voor civiele gedeelten
f 20,-- per heffingseenheid per jaar.
Per heffingseenheid: f30.-- oer jaar.
Aanleg van randvoorzieningen.
Voor deze berekeningen is aangenomen, dat alle riolering in woonkernen is aangelegd als gemengd stelsel en alle riolering in buitengebieden als gescheiden
stelsel.
Volgens de provinciale dienst RWG is het aantal woningen in woonkernen
591.874. Uitgaande van 150 m2 per woning bedraagt het totaal aangesloten verhard oppervlak 8.878 ha.
Bij realisatie van bergbezinkvoorzieningen met een inhoud van 2 mm moet totaal
8.878 ha x 2 mm x 10 = 177.560 m3 berging gerealiseerd worden (1 mm komt
overeen met 10 m3 per ha).
Bij een gemiddelde prijs van f 1.750,-- per m3 kosten de bergbezinkvoorzieningen voor geheel Gelderland f310.000.000,--. Bij realisatie uiterlijk 2005 (11 jaar)
is dat f 28.250.000,-- per jaar.
Verdeeld over 148 voorbeeld-gemeenten is datf 191.000,-- per gemeente. Dus:
f191.000,--/5.000
Per heffinaseenheid: f 38.-- oer iaar.
Ombouwen van rioolstelsels op industrieterreinen
Ombouw van gemengde naar verbeterd gescheiden rioolstelsels is gesteld op
f 60.000,-- per ha verhard oppervlak.
Ombouw van gescheiden naar verbeterd gescheiden rioolstelsels is gesteld op
f 30.000,-- per ha verhard oppervlak.
Aan de hand van een inventarisatie van het verhard oppervlak van de industrieterreinen in het gebied van het zuiveringsschap Rivierenland voor "gemengde"
en 'gescheiden" rioolstelsels (resp. 240 ha en 320 ha) bedragen de totale ombouwkosten in het gebied van Rivierenland ca. f 25.000.000,--.
Naar rato van de totale industriële vervuiling {zuiveringsschap Rivieren land
140.000 inwoner-equivalent (i.e.), zuiveringsschap Veluwe 350.000 i.e. en zuiveringsschap Oostelijk Gelderland 350.0001e.) kunnen de totale kosten voor
Veluwe en Oostelijk Gelderland indicatief berekend worden op
f 62.500.000,-- elk.
Uitgaande van de totale kosten voor heel Gelderland van f 150.000.000,-- en
realisatie uiterlijk 2005 (11 jaar) is datf 13.600.000,-- per jaar. Verdeeld over 148
voorbeeld-gemeenten is dat f 92.000,-- per gemeente. Dus: f 92.000,--15.000
Per heffingseenheid:j 18.-- per jaar.
Voorzieningen bij AMK - watergangen
Door de Gelderse zuiveringsschappen is een werkgroep ingesteld om de lozingen op deze watergangen en de kosten van sanering van deze lozingen in beeld
te brengen. Deze werkgroep heeft het verschil berekend tussen de kosten welke
benodigd waren indien de AMK als waterkwaliteitsdoclstelling geldt (benodigde
berging 7 = 2 mm) en de kosten van volledige sanering. Volgens de uitgevoerde
inventarisatie bedragen de extra kosten afgerond f 30.000.000,--
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Per heffingseenheid f 3.75. (dit bedrag is in de grafiek bijlage 1 biet weergegeven).
Na de aanleg van de randvoorzieningen stijgen de kosten voor het normaal
onderhoud. Geraamd wordt hiervoor een bedrag per jaar overeenkomend met
1% van de investeringskosten.
Per heffirigseenheid: f 4,-- oer jaar. (dit bedrag is in de grafiek biilaae 1 niet
weergegeven).

e. Opheffen van achterstallig onderhoud.

Voor de berekening is aangenomen, dat het gedeelte riolering in de klasse
"slecht en zeer slecht" per gemeente gelijk zal zijn. Volgens de inventarisatie van
1990 valt 245 km van het totaal ad 6.563 km of 3,7% in deze categorie (beschouwd zijn alleen gemeenten die bij de inventarisatie hiervoor opgave gedaan
hebben).
Voor de voorbeeld-gemeente betekent dit dat 40.000 meter x 37% = 1.480
meter hersteld dient te worden.
In een aantal gevallen zal het mogelijk zijn om herstel van achterstallig onderhoud samen te laten vallen met reguliere vervanging. In 1991 is echter met deze
mogelijkheid niet gerekend zodat voor deze rapportage hier eveneens geen
rekening mee is gehouden.
De herstelkosten worden gelijk gesteld aan de kosten van normale vervanging
(f 1.100,-- per m). Totaal dan 1.480 mxf 1.100,--=f 1.628.000,--. Voor het
inhalen van achterstallig onderhoud wordt uitgegaan van 5 jaar. Per jaar derhalve f 325.000,-Per heffinaseenheid: f 65.-- per jaar.
4. Analyse van de kosten

Aan de hand van de nu uitgevoerde kostenberekeningen is het duidelijk geworden dat de indicatieve kostenramingen zoals gepresenteerd op het symposium
van november 1991 te laag waren.
De vergelijking van de totale investeringskosten ten opzichte van de ramingen
van november 1991 ziet er thans als volgt uit:

(investeringskosten in miljoen gulden tot jaar 2005)
prijspeil 1991
werkgroep 2
-

-

eerste aanleg buitengebieden f
randvoorzieningen
f
ombouw rioolstelsels
f
voorzieningen i.g.v. AMK+
f
f
vervanging slechte riolering

nov. 1991

957
310
50
28
278

f
f
f

500
1.205

-

Subtotaal
reguliere vervanging

f

f

1.723
770

f

Totaal
Afgerond

f
f

2.493
2.500

f
f

-

335
370

-

1.205
1.200

In bijlage 1 zijn voor de verschillende kostenposten de kosten per heffingseenheid grafisch weergegeven in de tijd.
Duidelijk is dat tot het jaar 2005 ten gevolge van het achterstallige onderhoud,
het terugdringen van de vuilemissie van de overstorten en de aanleg van riolering in het buitengebied de grootste investeringskosten worden gevraagd. Daarna ontstaat een vast uitgavenpatroon.
De verschillen tussen de huidige raming en die van november 1991 worden
hoofdzakelijk veroorzaakt door:
buitengebied: nu is aangenomen dat alle percelen in het buitengebied worden
aangesloten met gemiddeld f 25.000,-- aan kosten per aansluiting (c.q. een
adequate voorziening verkrijgen). In november 1991 werd gerekend met 50%
aansluiten (rest niet) en werd als gemiddelde aansluitingskosten nog uitgegaan vanf 20.000,--;
sanering overstorten: nu is de ombouw van rioolstelsels op industrieterreinen
meegerekend alsmede de kosten voor extra voorzieningen in het geval dat de
waterkwaliteitsdoelstelling verder gaat dan de AMK;

- vervanging slechte riolering: in november 1991 werd gerekend met vervangen van slechte riolering in 10 jaar. Dit was gebaseerd op de Gelderse cijfers
voor de eerste 5 jaar voor "slechte tot zeer slechte" riolering en op landelijke
cijfers voor de periode 5 - 10 jaar. De werkgroep gaat uit van vervanging van
"slechte en zeer slechte riolen in 5 jaar gebaseerd op de voor Gelderland
geïnventariseerde getallen.
- reguliere vervanging: in de berekeningen van november 1991 werd hiermee
geen rekening gehouden. De werkgroep gaat er voor de berekeningen van uit
dat vanaf 1999 reguliere vervanging plaats zal vinden.
Gelet op de gehanteerde uitgangspunten (provinciale enquete) en de daarbij
gehanteerde eenheidsprijzen (prijspeil 1991) is het niet goed mogelijk om van de
investeringen een bandbreedte aan te geven. Afwijkingen zullen ontstaan omdat
uit nadere inventarisaties (GRP) nauwkeuriger informatie beschikbaar zal
komen. Afwijkingen zowel naar boven als naar beneden zullen optreden. De
mate waarin dit zich zal voordoen is niet voorspelbaar.
5. Analyse van de kostenspreiding per gemeente
Uit de inventarisatie van de Provincie in 1990 is gebleken, dat er (voorzover er
door de gemeenten is gereageerd op de enquete) een enorme spreiding is in de
kosten van elke kostenpost per gemeente. De geconstateerde onvolledigheid
van de gegevens voor 1990 en de in enkele gevallen reeds nu vast te stellen
onnauwkeurigheid ten opzichte van de situatie in 1993 maakt het niet mogelijk
om een betrouwbaar beeld per gemeente te geven. Dit is slechts mogelijk indien
een gedetailleerde enquete naar de huidige situatie zou worden uitgevoerd,
terwijl dan ook de respons zeer groot dient te zijn. Het uitvoeren van zon
enquete is (gelet op de ervaring van de provincie bij het uitvoeren van de
enquete in 1990) binnen de looptijd van dit project niet mogelijk. Mogelijk zou een
dergelijke enquete de realisatie van de GRP's, welke nu op grote schaal worden
voorbereid, belemmeren.
Reguliere vervanging

Indien sprake is van een jong rioolstelsel zal de reguliere vervanging nog enige
tijd op zich kunnen laten wachten. In dat geval zullen de kosten voor de gemeente in de eerstkomende jaren fors lager zijn dan de gemiddelde kosten per
heffingseenheid zoals aangegeven in bijlage 1.
Eerste aanleg buitengebieden

De gemiddelde kosten voor de voorbeeld-gemeente zoals beschreven in par. 03
werden berekend op f115,-- per h.e. Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze
gemeente voor rond 95% is gerioleerd (gemiddelde Gelderland). Indien de resterende 5% moet worden aangesloten zullen dit relatief dure aansluitingen zijn
(gemiddeldf 25.000,--).
Aan de hand van de inventarisatie van 1990 is de spreiding in kosten die
gemoeid zijn met de aanleg van riolering in de buitengebieden per gemeente
berekend. Deze varieert van f 0,-- voor een gemeente die reeds 100% is gerioleerd tot f 680,-- per h.e. voor een gemeente die slechts 70% is gerioleerd. Ook
voor gemeenten met een "laag" aansluitingspercentage is gerekend met gemiddeld f 25.000,-- per aansluiting, wat mogelijk (gemiddeld) aan de hoge kant zal
zijn.
Randvoorzieningen + ombouw rioolstelsels industrieterreinen.

De gemiddelde kosten voor de voorbeeld-gemeente in par. D3 werden berekend
op f 56,-- per h.e. De kosten m.b.t. de ombouw van rioolstelsels op industrieterreinen is zeer indicatief benaderd. Er zijn nauwelijks ervaringscijfers voor
ombouw bekend, terwijl de grootte van de industrieterreinen per gemeente sterk
varieert. De kostenspreiding per gemeente is niet bekend.
De relatief geringe totaalkosten bij sanering van overstorten in geval van AMK+
zijn gemakshalve niet afzonderlijk berekend bij de voorbeeld-gemeente. De
spreiding van deze kosten per h.e. per gemeente, die hiermee geconfronteerd
wordt is echter enorm en varieert van f 0,-- totf 1.150,-- per h.e. (uitgaande van
een inventarisatie uitgevoerd door van de zuiveringsschappen)
Achterstallige vervanging riolering

De gemiddelde kosten voor de voorbeeld-gemeente in par. 03 werden berekend
op f 65,-- per h.e. op basis van 3,7% "slecht tot zeer slechr'.
Aan de hand van de inventarisatie van 1990 is de spreiding in kosten per
gemeente berekend. Deze varieert van nihil voor een gemeente die nauwelijks
slechte riolering heeft tot f 550,-- per h.e. voor een gemeente met bijna 17%
slechte riolering.
N. B. Alle kosten prijspeil 1991.
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Invloed van de bruto kosten rioleringswerken op de hoogte van het rioolrecht
In dit hoofdstuk is het tweede gedeelte van de opdracht uitgewerkt, te wetende
gevolgen van de uitkomsten van de berekende bruto kosten rioleringswerken
voor de hoogte van de rioolheffing.Hierbij wordt ook aandacht besteed aan:
- eventueel gevormde reserves;
- dat deel van het rioolrecht dat bedoeld is voor dekking toekomstige rioleringswerken; en
- eventuele bijdrage van derden
Over de omvang van eventueel gevormde rioleringsfondsen bestaat geen
gedetailleerd beeld. Dit is ook het geval voor de vaststelling van het gedeelte van
het rioolrecht dat gereserveerd wordt voor toekomstige rioleringswerken. Wel is
duidelijk dat er een zeer grote spreiding bestaat tussen de verschillende
gemeenten. Het verkrijgen van gedetailleerde gegevens is slechts mogelijk door
het uitvoeren van een enquete. Reeds eerder is in dit rapport aangegeven dat
het uitvoeren van een dergelijke enquete, op dit moment, door de werkgroep
(gelet op de daarvoor benodigde tijd en de stand van zaken m.b.t. de GRP's) niet
zinvol wordt geacht. Verwacht mag worden dat in 1994 voldoende informatie via
de GRP's voorhanden zal zijn, om in 1995 alsnog een enquete te houden.
Bij de twee uitgewerkte scenario's is aangegeven wat de invloed is van bijdragen
van particulieren in de aanleg van rioleringen in het buitengebied op de eindhoogte van het rioolrecht.

Werkwijze

Voor de uitgevoerde berekeningen is gebruik gemaakt van de berekeningsresultaten van het eerste gedeelte van dit rapport.
De berekeningen zijn opgesteld voor de voorbeeldgemeente (4.000 woningen en
1.000 niet-woonruimten = 5.000 heffingseenheden). Als alternatief is een berekening opgesteld voor een gemeente waar het aantal niet-woonruimten lager is
(200) met 4.200 h.e.
Bij de berekening van het rioolrecht is ervan uitgegaan dat het rioolrecht 100 %
kostendekkend dient te zijn.
In principe zijn twee scenario's beschouwd:
- ineens een volledig kostendekkend tarief voor rioolrecht invoeren
- het verloop van het rioolrecht naar een volledige kostendekking bij een
opbouwperiode van 5 jaren
Gelet op de relatief zware investeringsdruk in de eerste periode van 10 jaren is
afgezien van een berekening met een langere opbouwperiode omdat door de
zware rentefactor het rioolrecht dan op een nog (fors) hoger niveau zou uitkomen.
Verder is aangegeven hoe het verloop van het rioolrecht is indien de startpositie
van het rioolrecht (al dan niet verdisconteerd in de onroerend goedbelasting) zich
reeds op een niveau van f 100,-- en f 200,-- bevindt. De tariefsprong is in die
gevallen geringer.

Berekening rioolrecht

Het recht is berekend aan de hand van alle uitgaven. Geen rekening is gehouden
met éénmalige bijdragen van de aangeslotenen of van derden (subsidies).
Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode.
Rente 7 %.
Voorbeeldgemeente (5.000 h.e.)
Bij directe invoering van een volledig kostendekkend rioolrecht dient dit te worden vastgesteld opf 335,-- per heffingseenheid.
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Bij een opbouwperiode van 5 jaren ontstaat het volgende beeld:
1

2

0

75

150

100

150

200

200

230

255

tijd IE
startrecht

4

5

6v.e.

220

295

375

375

255

305

360

360

3

285

--

7

310

1

345

1

345

Alternatief (4.200 h.e.)
Bij directe invoering van een volledig kostendekkend rioolrecht dient dit te worden vastgesteld op f 400-- per heffingseenheid.
Bij een opbouwperiode van 5 jaren ontstaat het volgende beeld:
tijd 1E
startrech

jaar 1

2

4

5

6 v.e.

0

90

180

270

355

440

440

100

170

235

300

365

430

430

200

245

285

325

370

415

415

3

In bijlage 2 is het berekende verloop van het rioolrecht en de kosten van het rioleringsbeheer grafisch weergegeven.
Nagegaan is wat de invloed is van dergelijke bijdragen op de hoogte van het
rioolrecht. Indien in de voorbeeldgemeente van alle nog op de riolering aan te
sluiten woningen in het buitengebied een eigen bijdrage gevraagd zou worden
van f 1.000 per aansluiting bedraagt de som van de bijdragen na vijf jaar
f 255.000--.
Het rioolrecht zou dan in het 6e en volgende jaren met f 2,45 verlaagd kunnen
worden.
Voor het alternatief (4.200 h.e.) bedraagt deze verlaging f 2,93.
In een aantal gemeenten in Gelderland wordt gesproken over eigen bijdragen
per aansluiting van een woning of bedrijf van f 5.000,--. De mogelijke verlagingen van het rioolrecht zijn dan rechtevenredig. f 12,25 in de voorbeeldgemeente
en f14,65 bij het alternatief.
Verplichte eigen bijdragen voor aansluitingen zijn vaak geschilpunt tussen
gemeenten en particulieren/bedrijven. In bijlage 3 is een aantal uitspraken van
de Kroon en van de Afdeling voor Geschillen van Bestuur bijgevoegd.
Opvallend is dat in recentere uitspraken hogere bedragen acceptabel worden
geacht. Niet duidelijk is of de kosten betrekking hebben op de volledige kosten of
dat dit beperkt is tot de kosten op eigen terrein.

5. Analyse

De kosten voor dagelijks beheer liggen min of meer "vast" en bestaan uit: administatief beheer, inspectie, reiniging energiekosten e.d.
De investeringskosten voor het verminderen van emissies (randvoorzieningen
ter grootte van 2 mm) liggen in principe ook vast. Alternatieven en te ontwikkelen
technische constructies met gelijk rendement, kunnen mogelijk leiden tot kostenbesparingen.
Het maken van aansluitingen in het buitengebied ,op grond van het lozingenbesluit, moet gezien worden als vastgesteld beleid. De zorgplicht voor het aanleggen van riolering berust bij de gemeente. De investeringsbedragen en de daaruit
voortvloeiende heffing liggen derhalve "vast". Een verlaging van het bedrag van
deze kosten is uitsluitend mogelijk als voor de zorgplicht voor rioolaanleg door de
provincie vrijstelling voor een gebied wordt verleend.
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Differentiatie in het rioolrecht kan veroorzaakt worden doordat in de gemeente:
- minder slechte noten aanwezig zijn dan in de voorbeeld-gemeente
- achterstallig onderhoud gecombineerd kan worden met reguliere vervanging
• de leeftijd van de riolen zodanig is dat nog geen reguliere vervanging hoeft
plaatste vinden (de vervanging van de huidige riolering is nu als een gelijkblijvende investering van 1/60-gedeelte per jaar opgenomen)
- werkzaamheden met andere gemeentelijke taken kunnen worden gecombineerd
- geen of slechts in geringe mate maatregelen behoeven te worden getroffen
voor de sanering van overstorten bij AMK+ - watergangen.
6 Evaluatienota Water 1993

In het ontwerp van de evaluatienota worden de investeringskosten indicatief
geraamd op:
- f 3 miljard voor kwaliteitsbeheer;
- f 5 miljard voor verbetering inzamel- en transportfunctie;
- f 2 miljard voor aansluiting van niet genioleerde decentrale lozingen resp.
decentraal zuiveren.
de rioleringsnotitie TK 1991-1992, nr. 18 is hierbij als uitgangspunt genomen.
Het effect van deze investeringskosten voor het rioolrecht wordt als volgt aangegeven:
"Het gemiddeld kostendekkend rioolrecht bedraagt momenteel circa f 160,--.
In de rioleringsnotitie wordt aangegeven dat de benodigde investeringen van
f 10 miljard, uitgaande van 6 miljoen aansluitingen, een verhoging van het rioolrecht met circa f 90,-- betekent. De komende 10 â 15 jaar zal het gemiddelde
rioolrecht dus globaal oplopen van f 160,-- tot circa f 250,-- per aansluiting per
jaar."
In de rioleringsnotitie wordt het nog op de riolering aan te sluiten aantal woningen
en bedrijven (bij een huidig aansluitpercentage van 97%) geraamd op 175.000.
Uitgaande van een totale investering ad f 2 miljard, wordt gerekend met aansluitkosten in de orde van f 11.500,-- per aansluiting.
Voor Gelderland dient blijkens de provinciale enquete gerekend te worden met
nog 38.300 (=5,3%) op de riolering aan te sluiten woningen/bedrijven. De gemiddelde aansluitkosten worden in Gelderland geraamd op f 25.000,--. Voor Gelderland bestaat dus een sterk afwijkende situatie ten opzichte van het gestelde in
de rioleringsnotitie.
De maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de inzamel- en
transportfunctie zijn in Gelderland iets hoger dan het landelijk beeld aangeeft
(Gelderland circa f 765 miljoen, terwijl voor Nederland geraamd wordt
f 8 miljard).
De stijging van het rioolrecht zal in Gelderland dus groter zijn dan in de rioleringsnotitie wordt aangegeven.
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Bijlage 1
Overzicht Rioleringskosten per heffingseen held
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Bijlage 2
Overzicht verloop rioolrecht en investeringen per hefllngseenheid
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Bijlage 3

Jurisprudentie met betrekking bijdrage in aansluitkosten

KB 22-01-1985 A.W. van Haasteren te Leimuidenlhhs van Rijnland
Onderwerp: Intrekking van een fictieve vergunning terzake van een bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten
f 1.500, =. De Kroon acht dit bedrag redelijk.
KB 05-06-1985 W. Segaar te Voorschotenlhhs van Rijnland
Onderwerp: Intrekking verleende WVO-vergunning terzake van een bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten
f 4.000,=. De Kroon acht dit bedrag redelijk.
KB 01-05-1986 Hotel "De Zon" te Ommen/Zs West-Overijssel
Onderwerp: Intrekking van een fictieve vergunning terzake van een bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten
f 11.500=. De Kroon heeft de intrekkingsbeschikking vernietigd, vanwege de
geringe vervuiling voor het oppervlaktewater en heeft tevens geoordeeld dat
de aansluitkosten onredelijk zijn.
KB 28-01-1987 Op- en Overslagbedrijf Tielbeke BV te Wijhe/Zs West-Overijssel
Onderwerp: intrekking fictieve vergunning terzake van een bestaande lozing
van afvalwater (toiletten, wasgelegenheden en kantine alsmede hemelwater)
afkomstig van een bedrijf op oppervlaktewater. Aansluitkosten f 12.000=.
De Kroon acht dit bedrag redelijk.
AGvB 07-10-9188W. Hazeu te Pijnacker/hhs Delfiand
Onderwerp: Intrekking van een fictieve vergunning terzake van een bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten
f 1 0.000,=. De AGvB acht intrekking van de fictieve vergunning redelijk,
omdat door het hhs Delfland een schadevergoedingsregeling werd aangeboden op grond van artikel 9, lid 3 WVO. De feitelijk aansluitkosten voor betrokkene bedroegen in deze situatie nog maarf 4.000, =.
Jurisprudentie m.b.t. sanering nieuwe lozingen.

1. AgvB 01-05-1990 L. Goertz te BlericIijZL
Onderwerp: Weigering van de gevraagde vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Kosten opvang gierkelder
f 10.000, =. Vernietiging wegens onzorgvuldigheid.
AGvB 10-03-1992 A. Neger te Boskoopfhhs van Rijnland
Onderwerp: Weigering van de gevraagde vergunning voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater. Aansluitkosten f 12.000,=. De
AGvB onderschrijft het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders om nieuwe
lozingen uit woningen te voorkomen, indien kan worden aangesloten op het
gemeentelijk rioolstelsel.
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