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InNederland ligtvoor60àSomiljardgulden aanriolering indebodem.Omeenideetekrijgen van
dit 'kapitaal';deaanlegvandeBetuwespoorlijn kost 15miljardgulden.Deriolering iseen indrukwekkendstuk infrastructuur, waaraan alleaangeslotenpercelenjaarlijks cenjuiauaëlc bijdrage
leverenvialietrioolrechten/ojdeOZB. Deafgelopenjarenzijn dezebijdragen voorrioleringsterk
gestegendoortoenemendevervanging, aanleg vanrandvoorzieuiugenenaansluiting vanpercelen 111
hetbuitengebied.Rioleriugsbeleidwordtgemaaktdoorhetrijk,provincies,waterschappenen
gemeenten.Het isnietaltijd duidelijk welke(technischeenjinanciële)gevolgen bepaaldebeleidskeuzen hebben.Daarom heeft hetMinisterievanFinanciënWittcveeu+Bosopdrachtgegeveude
doelmatigheid vanhettotalerioleriugsbeleid teonderzoeken enmogelijke kostenbesparingen te
verkennen.
Tijdens hetalgemeen overlegvandeVaste
Kamercommissies voorFinancienenBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesvan
2december 1998isondermeergesprokenover

hetteverwachtenniveauvantoekomstige
investeringen inhet rioolendemogelijke
gevolgenvoordelokalelasten.Doorhet
aanvaarden vaneenmotievanmevrouw

Devervangmgs- enrenovatiekostenvan deriolering kunnen omlaag doordezewerkzaamheden tekoppelen aan
wegwerkzaamheden.
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Noorman-Den UylgafdeTweedeKamerte
kennenhetgewenst tevindendatderegering
naderonderzoekzoudoen naardezeproblematiek.
Op22juni vorigjaar heeft destaatssecretarisvanFinanciënaandeTweedeKamerde
notitie'Rioleringsinvesreringen enlokale
lasten'aangeboden.Analysevandezenotitie
leiddeonderanderetothetbeleidsvoorstelom
eenonafhankelijke verkenningtelaten
verrichten naarmogelijkheden omhetrioleringsbeleid zodoelmatigmogelijk uitte
voeren.Daarbij moeten besparingsmogelijkhedenzoveelmogelijk worden gekwantificeerd.Witteveen+Bosvoerdezoalsgezegddeze
verkenninguirinopdrachrvanhetMinisterie
vanFinanciën enonderintensievebegeleiding
vandeMinisreries vanVROM,Binnenlandse
ZakenenVerkeerenWaterstaat.Deverkenningisalsbijlagebijdebriefvan14julij.1.
vanministerPronkaandeTweedeKamer
verzonden.Inditartikelisde'Verkenning
doelmatigheid uitvoering rioleringsbeleid'
samengevat.
Doelmatig rioleringsbeleid
Degemeenreformuleert rioleringsbeleid
vooralleonderdelen:hetinzamelenentransporteren vanafvalwater enovertolligregenwater,hetvoorkomen vanvervuilingvan
oppervlakrewarerenwaterbodeménvan
bodemengrondwarer, hetvoorkomenvan
wateroverlast tijdens hevigeregenenhet
voorkomenvanoverigeoverlastengevaar
doorbijvoorbeeld stank,wegopbrekingenen
instortende riolen.
Iederegemeentemaakt bovenstaande
concreetineengemeentelijk rioleringsplan
(GRP)meteisenen(meetbare) maatstaven.
Somswordendezeopgelegddoorhogereoverheden.Indironderzoekwordtonderdoelmatigrioleringsbeleid versraan:hetvoldoen
aandevijfdoelstellingen vanrioleringtothet
indemaatstaven vastgelegdeniveautegende
laagstemaatschappelijke kosten.
Doordeinkaderingvandeopdrachr
beperktdeverkenningzichrorbestaande
systemenvoorinzamelingvanafvalwater en
neerslagendevervangingdaarvandoorvergelijkbare systemen.Anderesystemendanriolering,zoalsIBA's,zijn niet onderzocht.
Kosten in een standaardgemeente
Inhetonderzoekisgebruikgemaaktvan
hetbegrip'standaardgemeente':eengemeente
opgoedegrondslag,meteenbeperkr buitengebiedengeenvervelendeTechnischeoffinanciëleerfenissen uit hetverleden(fictieve standaardgemeente uitdeLeidraadRiolering
moduleDnoo).Voordezestandaardgemeente
isbepaald watdejaarlijkse kostenperaansluiH 2 0 r 22-2000
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tingzijnvoorverschillendeactiviteiten.Hierbij isgekozenvooreenconstant rioolrecht
overdebeschouwdeperiodevan60jaar(de
gekozenlevensduur vanderiolen).

•

•
dagelijks beheer
28gulden
vervangingenrenovatie
236gulden
verminderingvanlozingen
opoppervlaktewater
31 gulden
(gehele basisinspanning)
verminderingvanlozingenin
het buitengebied
37gulden
(3% nietgerioleerd)
organisatie
17gulden
financieel beheer
11gulden
Totaalkostendekkend
rioolrechtstandaardgemeenre 360gulden
InH20nummer 23 uit 1999stondeen
artikelvanhetCBS, waaringesprokenwerd
overeenkostendekkend rioolrechtvan
240gulden perjaar.Hierbij isgekekennaar
dekkingvandeinvesteringen dieopdekorte
termijn wordenverwacht.Indenu genoemde
360gulden zijn alleteverwachten kostenvoor
eenperiodevan60jaar verwerkt,inclusiefde
piekindevervangingsgolfvoorrioleringdie
over 10 tot20jaar wordtverwacht.
T o e t s i n g aan de praktijk
Inhetonderzoekzijn GRP'svan40
gemeenten vergelekenmetdestandaardgemeenteopmet namedrieaspecten:kosten
gemoeidmetrioleringopdekorte termijn
(5tot 10jaar),kostenoplangetermijn (40tot
70jaar)endehoogtevanhet rioolrecht.
Oplangetermijn blijktdevervangingvan
riolendebelangrijkste kostenpost.Opkorte
termijn zijn erdaarnaastrelatiefhogekosten
verbonden aanhetreduceren vanlozingenop
oppervlaktewater.Tevensblijkt dat kapitaallastenvaninhetverledenuirgevoerdewerken,
afhankelijk vandeomvangendewijzevan
financiering, zwaarkunnen doortellen inde
totalekosten.
Hetrioolrecht stijgt doorgaans instappen
naareenuiteindelijke hoogtetussende200en
600gulden perjaar.

Deconclusiesluidendanook:
ookindepraktijk isrioolvervangingop
langeretermijn debelangrijkste kostenpost;
hetrioolrecht van360gulden vandestandaardgemeente wordtindetoekomst
volgensdeGRP'sinderdaad realiteit.

Inhetvervolgvanditartikelwordtopde
verschillendeactiviteiten rond rioleringingegaanwaarbij steedsafgesloten wordtmet
mogelijke kostenbesparingen enheteffect op
hetrioolrecht.Degenoemde kostenbesparingenzijn ingeschatopbasisvanervaringen
zijn nietnauwkeurig onderbouwd.
Dagelijks beheer
Dagelijks beheeromvatondermeerhet
inspecteren,reinigen enreparerenvanriolen
enpompen.Inhethuidigedagelijks beheer
zijn geenstructurele ondoelmatigheden
geconstateerd diekunnen leidentot kostenbesparingen.Dekostenvoorhet dagelijks
beheerzullen indetoekomst waarschijnlijk
lichtstijgen doordetoenemende gemiddelde
leeftijd vanrioleringendoorhet toenemende
aandeeldrukriolering.
Vervanging en renovatie
Degemeentehoudtdeconditievande
rioleringinbeeldmetinspectieswaarbijeen
rioolwordtgeclassificeerd opondermeer
waterdichtheid,beschadigingen waterafvoer.
Hierbij wordtvoorvrijverval rioleringde
NEN3399gebruikt.Vervolgensbeslistde
gemeenteofeenriooltoeisaanvervangingof
renovatie.Hierbij kijktdegemeenteniet
alleennaardeclassificatie vanhetriool,maar
ooknaardemogelijkheden om rioleringswerkentecombineren metbijvoorbeeld wegwerkzaamheden.Dezeafstemming iszeerbelangrijk:opbrekenvanverhardingen herstraten
vormeneenaanzienlijk deelvandetotale
kostenvoorrioolvervanging(30 tot60procent,
afhankelijk vanhettypeverharding; ofwel
circa70tot 142gulden vande236gulden inde
standaardgemeente).
Kosrenbesparingenbijvervangingen

renovatiezijn tebereikendoor:
eennaderebeschouwingvanhet classificatiesysteemNEN3399:wanneer isbijvoorbeelddestabiliteitvaneenrioolzodanig
datvervangingdirectnoodzakelijkis;
hetopstellen vaneen classificatiesysteem
voordrukriolering;
eenstandaardisatie vandevertalingvan
declassificatie vaneenrioolnaardenoodzaaktotvervangingofrenovatie.Gemeentenhanteren verschillende ingrijpmaatstaven;
eenverdereverbeteringvandeafstemmingtussen werkzaamheden aanrioleringenwegen.Vaakwordtéénvande
werkzaamheden eerderuitgevoerddan
srriktnoodzakelijk. Hierbij speeltmeedat
werkzaamheden aanwegendeelsgebondenzijn aanjaargebonden uitkeringen.
Detotalemogelijke kostenbesparingop
vervangingenrenovatiebedraagt naarschattingtienprocentopdetotalekostenvoor
vervangingenrenovatie.Dereductievanhet
rioolrecht indestandaardgemeente bedraagt
hiermee24gulden.
Vermindering lozingen opoppervlaktewater
Innationaaleninternationaal verbandis
beslotendatallelozingenopoppervlaktewater
moetenwordengereduceerd.Voordelozingen
uit rioleringishiertoede'basisinspanning' in
hetlevengeroepen.Voorbestaandegemengde
rioolstelsels betekentdebasisinspanningdat
hetstelselvoor2005moetvoldoenaan:7mm
stelselberging,0,7mm/uur pompovercapaciteiten2mmbergingin randvoorzieningen.
Alsnauitvoervandebasisinspanning
blijkt datdewaterkwaliteit nogonvoldoendeis
endatderioleringdaarvandeoorzaakis,dan
zijn aanvullendemaatregelen aanderiolering
(ofhetoppervlakrewater) noodzakelijk. Dit
wordthet'waterkwaliteitsspoor' genoemd.
Indiversegemeentenzijndebasisinspanningenhetwaterkwaliteitsspoor inéénkeer
uitgewerkt.Somsisookderwziindeoptimalisatiebetrokken.Dezewerkwijze leidttoteen
meereffectieve inzervanmiddelenomdetotale
lozingenopoppervlaktewater tereduceren.

Demeestegemeentenstrevenernaardatopeenbepaaldelocatiemetvakerdanéénkeerpertweejaarwateroverlastoptreedtdoorverstopteriolenofteveelregeninkortetijd.
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Organisatie
Onderorganisatieworden algemene
takenverstaanzoalsbeleidsformulering, planvorming,management envoorlichting.De
kostenvanorganisatiezijn afhankelijk vande
groottevanhetbeheersgebied.Vooreen
gemeentemet 10.000inwoners bedraagrde
bijdrage aanhetrioolrecht 21 gulden.Deze
bijdrage daaltnaar 14gulden vooreen
gemeentemet 100.000inwoners.Debesparing
oporganisatieleidtmaximaaltoteenreductie
vanhetrioolrechtvanzevengulden.

Visueleinspectievanhetriool.

Deinvesteringen voordebasisinspanning
bedragen circa5100gulden perwoning. De
bijdragevandetotalebasisinspanninginhet
rioolrecht vandestandaardgemeenteis
31 guldenvandeintotaal360gulden.
Kostenbesparingen bijverminderingvan
delozingenopoppervlaktewater zijn tebereikendoor:
eengecombineerde planvormingen
uitvoer vandebasisinspanning enhet
waterkwaliteitsspoor. Bijvoorkeurwordt
hierbijookderwzibetrokken;
hetoptimaliseren vanhetontwerpvan
randvoorzieningen enandere maatregelen
terreductie vandelozingenopoppervlaktewater (zoalsafkoppelen vanverhardingvanderiolering);
hetcalibreren vanrekenmodellen die
gebruikt wordenomhetgedragvanrioolstelsels,oppervlaktewater enrwzinate
bootsen.Doorcalibreren representeert het
rekenmodeldewerkelijkheid beter.Hierdoorkunnen maatregelen optimaal
wordentoegesneden opdelokalesituatie.
Demogelijke kostenbesparingopdebasisinspanningbedraagtnaarschattingeveneens
tienprocent.Ophetrioolrechtvandestandaardgemeentescheeltditdrieguldenperjaar.
Vermindering lozingen buitengebied
Ongezuiverdelozingen vanafvalwater in
debodem ofopoppervlaktewater zijn na2005
niet meertoegestaan (LozingenbesluitenWvo
enWb).Voorbeperkte huishoudelijke
lozingen wordteenseptictank alsvoldoende
maatregelgezien,tenzij riolering binnen
40meter ligt(danmoetoprioleringworden
aangesloten) ofsprakeisvankwetsbaargebied
(danzijn aanvullende maatregelen nodig).
Opditmoment voldoen nogcirca175.000
percelen(ongeveerdrieprocentvanhet totaal)
inNederland nietaandezelozingenbesluiten.

Debijdrage vanhetreduceren vande
lozingen inhetbuitengebied aanhetrioolrechtvandestandaardgemeente is37gulden.
Hierbij isuitgegaan vanaansluiting oprioleringvandrieprocentextrapercelena30.000
gulden perstuk.
Kostenbesparingen bijdevermindering
vandelozingen inhetbuitengebied zijn te
bereikendoor:
certificering vanIBA's,aannemersen
onderhoudsbedrijven opdatdezeaan
bepaaldekwaliteitseisen voldoen;
naderebestuderingvanhet ontheffingenbeleidvandeprovincies:
demeesteprovincieshebben omslagpuntengeformuleerd, eenenkeleprovincie
maaktvoorallelozingeneen afweging
tussen rioleringenIBA's. Hierbij ishet
typeIBAdatmoetworden toegepast
afhankelijk vande kwetsbaarheid vanhet
gebiedwaarin wordtgeloosd;
inniet-kwetsbaregebiedenmoetvolgens
deLozingenbesluiten tenminsteeen
septictank wordenaangelegd.Deomslagpunten liggenallebovendeaanlegkosten
vaneenseptictankenvariërenvan14.000
tot25.000gulden;
inkwetsbareenzeerkwetsbaregebieden
liggendeomslagpunten aanzienlijk
hoger.Zijvariërenvan 19.000tot48.000
gulden.Ofbij hetvaststellen vande
omslagpunten eenafweging gemaaktis
meteenIBA isnietaltijd duidelijk;
bovendeomslagpunten wordtófdirect
ontheffing verleendófeenmilieurendementsafweging gemaaktófsubsidie
verleend.Achtergronden bijdezeverschillenzijn niet duidelijk.
Steldatindestandaardgemeente inhet
buitengebied IBA'sa 10.000gulden worden
toegepastinplaatsvandrukrioleringa 30.000
gulden,danvalthetrioolrecht30guldenlager
uit.

Financieel beheer
Hetuiteindelijke rioolrechthangt niet
alleen afvandevoornoemdeactiviteitenmaar
ookvanhetfinancieel beheerdateen
gemeentevoertomtrent dehoogtevanhet
huidigerioolrecht,determijn waaropkostendekkingwordtbereikréndekapitaallasten uit
hetverleden.
Politiekekeuzesomtrent destijgingvan
hetrioolrecht enkapitaallasten hebbeneen
aanzienlijke invloedopdehoogtevanhet
rioolrecht.
Niet elke gemeente is een
standaardgemeente
Afwijkingen vanherrioolrechtvande
standaardgemeenteontstaandoor:
afwijkingen indegemiddelde levensduur
vanrioleringdoorbijvoorbeeld liggingin
eenveenweidegebied ofopzeergoede
grondslag;
aanzienlijke inspanningen tenbehoeve
vandekwaliteitvanhetoppervlaktewater;
eenrelatiefkleinofjuistgrootbuitengebied;
eenafwijkend rioolrechtbijaanvangen
eventueelgefaseerde verhoging;
verschillen inkapitaallasten uit het
verleden.
Conclusies
Gebaseerdophetvoorgaandekunnende
volgendeconclusiesgetrokken worden:
• hetrioleringsbeleid isoverhetalgemeen
doelmatig;
• besparingen ophet rioolrechtvan 10 tot
15procent(35 tot55gulden ophet totaal
van360gulden)ineenstandaardgemeentezijndenkbaar.Deaandacht
moetdaarbij uitgaan naardevervangingenenderioleringin buitengebieden;
• eensnelleverhogingvanhet rioolrecht
naareenkostendekkend niveauleidtop
langeretermijn tot lagerelokalelasten;
• groteafwijkingen inrioolrechténin
kostenbesparingen zijn mogelijk in
gemeenten metbijzondere rioleringskenmerken. *
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