Leidt financiële verkenning van het rioolbeheer tot erkenning?

Samenvatting van de voordracht gehouden tijdens de NVA-dag op 17juni 1987 te Rhenen over de NPR 3220 'Buitenriolering-Beheer'.

Belangstelling voor beheer buitenriolering
In brede kring van deskundigen uit verschillende disciplines staat het gevoerde
en het te voeren beheer van de buitenriolering in de belangstelling. Daarvoor
zijn onder meer de volgende reden aan te
wijzen.
In de eerste plaats bestaat er angst of is er
concrete aanleiding om te veronderstellen
dat niet alleen oude maar ook tamelijk
recent aangelegde riolering niet altijd naar
behoren functioneert.

IR.J. LASEUR
provincie Overijssel
hoofdgroep Milieu
en Waterstaat

Samenvatting
In de Nederlandse Praktijkrichtlijn Buitenriolering Beheer is op bladzijde 18
aandacht besteed aan de financiële verkenning: 'De financiële verkenning kan
desgewenst voorafgaan aan de eerste cyclus van het beheerproces met als doel de
noodzaak voor een planmatig beleid van de buitenriolering op bestuurlijk niveau
aan te tonen.'
Aan de hand van een door Grontmij NV uitgevoerde financiële verkenning is
nagegaan wat van de financiële verkenning mag worden verwacht. De gepresenteerde financiële verkenning is beperkt tot het rioolbeheer. Ten behoeve van het
integraal water-en bodembeheer wordt ten slotte een verbreding van de financiële
verkenning voorgesteld.

worden overgedragen aan instanties die
voor dit beheer beter toegerust zouden
zijn danwei zouden kunnen worden.
Ten slotte is er bij velen de angst voor in
de toekomst uit de hand lopende kosten.

In globale inventarisaties van rijk, provincies en gemeenten, in tijdschriften en in
kranten worden krasse uitspraken gedaan
en wordt de behcersproblematiek van de
buitenriolering in termen van kilometers
en megaflorijnen gekwantificeerd. Helaas
laat de kwalitatieve onderbouwing nog
veel te wensen over.
In de tweede plaats kan de belangstelling
voor het beheer van de buitenriolering
worden verklaard door de toenemende
complexiteit van de problematiek.
Vroeger gold voor de afvoer van het rioolwater 'weg is weg, als het maar niet stinkt'.
Thans gaat het bij het beheer om het
functioneren van het rioolwatersysteem in
zijn totaliteit.
Het rioolwatersysteem omvat daarbij:
inzameling, transport, behandeling en
lozing.
Ten derde: waar gewerkt wordt, worden
fouten gemaakt. Dat geldt ook voor het
rioolbeheer. De belangstelling voor het
rioolbeheer kan mede hieruit worden
verklaard. Een aantal deskundigen heeft
namelijk de overtuiging dat het gemeentelijk rioolbeheer of delen daarvan beter kan

Praktijkrichtlijn
Het rioolbeheer omvat de zorg voor het
goed functioneren van de (buiten)riolering met zo laag mogelijke jaarlijkse lasten.
In de Nederlandse Praktijkrichtlijn Buitenriolering Beheer (NPR) is het gewenste
beheersproces beschreven. Dit beheersproces heeft een cyclisch karakter (afb. 1)
en omvat:
- controle of de riolering goed
functioneert;
- handhaving van goed functionerende
riolering (onderhoud);
- herstel van niet goed functionerende
riolering (renovatie).
Daarvoor zijn actuele plannen nodig die
in overleg met andere instanties binnen en
buiten de gemeentelijke organisatie tot
stand moeten worden gebracht. Controle,
handhaving en herstel dienen daarbij op
grond van een kostendekkingsplan
gefinancierd te worden.
Beleidsmatig zal er in organisatorische,
personele en materiële zin voldoende
ruimte en prioriteit aan het beheerproces
moeten worden gegeven. Zoiets gaat niet
van de ene op de andere dag en er zal dan
ook het nodige moeten worden gedaan
eer het NPR-beheerproces in zijn totaliteit

Afb. 1 - Beheervan de buitenriolering.

Afb. 2 - Kengetallengemeente.
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erkenning en toepassing zal vinden.
Enerzijds biedt het tot dusverre gevoerde
beheer aanknopingspunten voor de start
van het proces, anderzijds staat of valt het
daadwerkelijke beheer met de beschikbare
middelen.
Financiële verkenning
Een financiële verkenning kan een globaal
inzicht verschaffen in de (baten en) lasten
van het rioolbeheer over de langere
termijn. Dit inzicht kan mogelijk bijdragen
tot (gefaseerde) invoering van het
NPR-beheerproces. Het is in dit verband
van belang dat de gemeente, alvorens zij
met een financiële verkenning begint, de
lijnen vast legt, waarlangs erkenning van
de noodzaak van een planmatig beheer
wordt nagestreefd.
Voorbeeld
Bij wijze van voorbeeld wordt de mogelijke inhoud van een financiële verkenning
toegelicht aan de hand van de rioleringssituatie in de gemeente Dordrecht.
In de financiële verkenning is uitgegaan
van enkele kentallen (afb. 2) en een
indeling van de riolering naar periode van
aanleg en naar diameterklasse (afb. 3).
Uit afb. 3 valt af te leiden dat Dordrecht
relatief veel oude riolering heeft (± 90 cm
riolering per inwoner daterend van voor
1945).
Op basis van de kentallen en de indeling
naar periode van aanleg en naar diameterklasse zijn de renovatielasten, onder
aanname van een theoretische levensduur,
globaal te berekenen (afb. 4).
Bij de aldus te berekenen renovatielasten
is de veronderstelde levensduur van de
vrijverval-riolering de meest onbetrouwbare factor.
Inmiddels is wel gebleken dat het zonder
meer schatten van de werkelijke levensduur een hachelijke zaak is:
'Zo mist de rond-honderd uil 1960 zijn
fundering en kan het eitje uit 1920 nog
jaren mee'.
Het is om deze reden aan te raden om in
de financiële verkenning verschillende
varianten voor de levensduur te kiezen.
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Aß. 3 - Indeling diametersperperiode van aanleg.

In afb. 4 zijn naast de renovatielasten ook
de algemene, kapitaals- en exploitatielasten weergegeven.
Bij de berekening is gebruik gemaakt van
bij de gemeente voorhanden zijnde
gegevens:
- voor de algemene lasten (inspecties,
studies etc.) is een vast bedrag van circa
f 100.000,- per jaar gereserveerd;
- voor de kapitaalslasten (zijnde de lasten
voor aflossing van de schuld en rente ten
laste van de riolering van investeringen
gedaan voor 1988) is uitgegaan van een
schuld van f 24.000.000,-.
Deze schuld wordt in de verkenning
lineair over 25 jaar afgelost tegen 8,6%
rente, te beginnen op 1 januari 1988. Vanaf
2013 zal de schuld derhalve nul zijn;
Afb. 5 - Heffingsopbouw.
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Afb. 4 - Lasten perperiode (uitgangspunt levensduurriolen 60jaar).

- de exploitatiekosten zijn de lasten voor
het in standhouden van de riolering, dat
wil zeggen onderhouds- en energielasten
voor de riolen, gemalen etc. Op grond van
algemene uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld schoonmaakfrequenties en
standaardprijzen) zijn de exploitatiekosten
geraamd op f 1.565.000,- per jaar;
- de renovatielasten zijn de lasten voor
het in goede staat brengen van de
riolering. Lir is uitgegaan van bestaande
diameters: eventuele noodzakelijke
hydraulische aanpassing van het stelsel
blijft in het kader van de uitgevoerde
verkenning buiten beschouwing.
Voor de riolen zijn de volgende eenheidsprijzen gehanteerd:
diameter< = 300, afmetingen
<300/450
600,- per m
300< diameter< 500
800,- per m
300/450< = afmetingen
< = 400/600
f 800,- per m
500<diameter<800
f 1.000,-per m
400/600< afmetingen
< = 600/900
f 1.000,-per m
diameter> 800, afmetingen
> 600/900
f 1.200,-per m
Voor het bepalen van de renovatiekosten
van de gemalen is uitgegaan van de
stichtingskosten. Voor de renovatie van
drukriolering is uitgegaan van eenheidsprijzen.
Niettegenstaande de globale uitgangspunten verschaft afb. 4 voor een bestuurder nuttige informatie:
Zelfs bij een voor riolen optimistische

levensduurverwachting van 60 jaar maken
de renovatielasten (ook op de korte
termijn) het leeuwendeel uit van de
toekomstige (totale) jaarlijkse lasten.
De opbouw van het rioolrecht zou hiervan
een afspiegeling kunnen (moeten) zijn
(afb. 5).
De huidige heffing van het rioolrecht in
de gemeente bedraagt f 110,-. De via het
rioolrecht verkregen inkomsten bedragen
voor de in afb. 4 gehanteerde perioden
van 5 jaar circa f24.000.000,-. Een globale
vergelijking met de lasten leert dat het
huidige rioolrecht op termijn niet kostendekkend is. In de financiële verkenning is
de hoogte van een op termijn kostendekkend rioolrecht 'verkend', door de
jaarlijkse totale lasten te compenseren
door kostendekkende inkomsten uit het
rioolrecht. Overigens wordt hier in het
midden gelaten of de gemeente voor deze
financieringswijze opteert.
Steeds zijn de toekomstige uitgaven en
inkomsten omgerekend naar 1januari
1988 waarbij rekening is gehouden met
8,6% rente en 3,5% inflatie. De hoogte
van het rioolrecht is zo bepaald, dat aan
het eind van een complete renovatieperiode noch tegoeden, noch tekorten
openstaan.
Het rioolrecht is met andere woorden
over één totale renovatieperiode kostendekkend gemaakt.
Zoals te verwachten is, blijkt de levensduur van de vrijvervalriolen de hoogte van
een kostendekkend rioolrecht in belangrijke mate te bepalen (afb. 6).
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Nu zal niet elk gemeentebestuur voor zo'n
aanpak (willen) kiezen, maar dat is dan
ondanks de resultaten van de financiële
verkenning. Wanneer namelijk de heffing
gehandhaafd blijft op f 110,- en er anderszins geen middelen voor de riolering
worden vrijgemaakt, zullen de lasten als
gevolg van kapitaalslasten van investeringen gedaan na 1988 al spoedig sterk
gaan toenemen. Zo valt uit afb. 8 af te
leiden dat het rioolrecht uiteindelijk tot
enkele duizenden guldens per jaar
(prijspeil 1988) zal stijgen.

Afb. 6 - Invloedlevensduur riolen op de heffing.

Uitgaande van een levensduur van 60 jaar
bedraagt een kostendekkend rioolrecht in
de Dordtse situatie f200,- per huisaansluiting per jaar. Het grote verschil met
het huidige rioolrecht doet onvermijdelijk
de vraag rijzen naar het effect van getrapte
invoering van een kostendekkend rioolrecht.
Op basis van een stijging van 10% per jaar,
blijkt de uiteindelijk benodigde heffing
(vanaf 1990) f 225,- per aansluiting per
jaar te bedragen (afb. 7).

Evaluatie
Na gereedkomen van een financiële verkenning, zoals die voor Dordrecht, is het
gezien de sprekende cijfers, aannemelijk
dat op beleidsniveau de wens zal groeien
om de onzekerheden van de verkenning
te verkleinen.
Dit is mogelijk door het opzetten van een
meer compleet gegevensbestand en door
(nauwkeurige) bepaling van de restlevensduur door hydraulische herberekening van het stelsel en (uitbreiding)
van inspecties.
Daarmee wordt dan de eerste stap gezet
naar een op een kostendckkingsplan
gebaseerd nieuw rioolbeheer dat als
zodanig herkenbaar in de begroting is
opgenomen en in de praktijk wordt uitgevoerd (afb. 9).
Financiële verkenning van het rioolbeheer
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Afb. 9 - Financiële verkenning, kostendckkingsplan,
begroting, uitvoering.
FINANCIËLE VERKENNING
KOSTENDEKKINGSPLAN
BEGROTING
UITVOERING
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Afb. 8- Tegoeden/
tekorten perperiode
(bijhandhaving heffing
opfllO,-).
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Aß. 7- Getrapte invoerrioolheffing (jaarlijkse stijgingheffingvan 10%).
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zal overigens niet voor alle gemeenten
even sprekende cijfers opleveren.
Tot zover is aangenomen dat financiële
verkenning van het rioolbeheer primair
een zaak van de gemeente is. Het is denkbaar dat in de financiële verkenning het
functioneren van rioolwatersystemen
(inzameling, transport, behandeling en
lozing) in hun totaliteit in beschouwing
worden genomen. De (toenemende)
samenhang tussen het rioolbeheer en het
water- en bodembeheer en de wens van
kostenbeheersing en evenredige lastenverdeling van de betrokken instanties
pleiten hiervoor.
Voor zover de beschikbaarheid van
actuele gegevens dat toelaat, kan de
verkenning ook worden uitgebreid met
bijvoorbeeld de nog noodzakelijke eerste
aanleg van riolering bij bestaande bebouwing, bijvoorbeeld in waterwingebieden, de hydraulische aanpassing van
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de zogenaamde klasse IV specie gerekend
moest worden. Dit betekende dat er
vooralsnog geen oplossing voor de afvoer
van deze baggerspecie voorhanden was.
Onderhoudsbaggerwerken moesten dan
ook gedurende zekere tijd worden uitgesteld totdat er voor de afvoer van deze
sterk verontreinigde baggerspecie een
oplossing was gevonden. De bereikbaarheid van een aantal bedrijven aan die
havens gevestigd, dreigde in gevaar te
komen, wanneer er gedurende langere tijd
geen onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd
zou kunnen worden.
De relatie met het onderwerp van dit
artikel is daarin gelegen dat met name de
waterkwaliteitsbeheerders als oorzaak van
deze ernstige verontreiniging aanmerkten
de ongezuiverde lozingen van de bedrijven van hun afvalwater op die havens.
Wanneer de gemeente ertoe zou overgaan
in de industriegebieden rondom deze
havens riolering aan te leggen en het
afvalwater door middel van die gemeentelijke riolering zou afvoeren naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie dan zou
verwacht mogen worden dat met een
aantal andere maatregelen dit voldoende
zou zijn om verder ontstaan van klasse IV
specie in de Dordtse havens te voorkomen.
De druk van de waterkwaliteitsbeheerders
op korte termijn over te gaan tot de aanleg
van riolering in nog niet gerioleerde
gebieden werd steeds groter. Men wilde
het al gedurende vele jaren lopende
overleg dat tot dan toe weinig tastbare
resultaten had opgeleverd nu eindelijk wel
eens in daden van de zijde van de
gemeente omgezet zien.
Omdat de middelen ten enen male
onvoldoende zouden zijn om alle wensen
met betrekking tot renovatie cq. vervanging enerzijds en de aanleg van
nieuwe riolen ter oplossing van knelpunten in nog niet gerioleerde gebieden
anderzijds te honoreren was het duidelijk
stellen van prioriteiten noodzakelijk.
Aan het college werd gevraagd hier richtlijnen aan te geven, aan de hand waarvan
voorstellen zouden kunnen worden uitgewerkt. Het bleek echter dat de twee
meest betrokken vakwethouders, nl. die
voor milieu en die voor bedrijven er
geheel verschillende zienswijzen op na
hielden, zodat uiteindelijk de dienst geheel
naar eigen inzicht voorstellen heeft
gedaan die er op neer kwamen dat er een
compromis tussen beide zienswijzen in de
plannen tot uitdrukking is gebracht.
Omdat zoals we hiervoor hebben gezien
de politiek een periode van 60 jaar veel te
lang vond, is gekozen voor een periode
van 5 jaar en een aanzet voor de volgende

periode van 5 jaar, uiteindelijk resulterend
in concreet uitgewerkte plannen voor een
periode van 6 jaar nl. van 1987 t/m 1992.
Bij de financiële berekeningen zijn de
bestaande baten en lasten vertrekpunt
geweest. Aan de hand van aannames met
betrekking tot
- verdere stijging van het aantal heffingseenheden met ca. 2.500 als gevolg van de
nieuw aan te leggen rioleringen tot
ca. 46.500;
- extra stijging van het rioolrecht met 1%
boven de reeds voorziene 2% - totaal
derhalve 3% - gedurende de planperiode;
kon de investeringsruimte worden
berekend. In afb. 4 is dit weergegeven
voor het jaar 1987. Wanneer dit voor de
gehele planperiode wordt gedaan en
tevens wordt aangegeven welke andere
middelen de gemeente er in de
beschouwde periode voor wil aanwenden,
dan kunnen de beschikbare en benodigde
middelen tegenover elkaar worden
geplaatst. In afb. 5 wordt deze vergelijking
getroffen. Omdat er met de opstelling van
de benodigde middelen rekening is
gehouden met de beschikbaar te stellen
middelen is het niet verwonderlijk dat
deze ongeveer met elkaar in evenwicht
zijn. Hoewel de vorm waarin deze
financiële cijfers zijn gepresenteerd de
term kostendekkingsplan eigenlijk niet
helemaal rechtvaardigt, valt er goed mee
te werken. Het is nu aan de dienst van
Openbare Werken ervoor te zorgen dat in
de periode 1987 t/m 1992 ca. 53 miljoen
gulden wordt geïnvesteerd teneinde de
hoogstnoodzakelijke eerste aanleg danwei
renovatie cq. vervanging van bestaande
riolering te doen uitvoeren, want op
16juni jl. heeft de gemeenteraad een
daartoe strekkend krediet gevoteerd.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de dienst
deze taak met enthousiasme en voortvarendheid heeft opgepakt en inmiddels
volop met de realisering ervan bezig is.
Tenslotte maak ik er de lezer op attent dat
bij het opstellen van de onderhouds-,
renovatie- cq. vervangings- en kostendekkingsplannen een groot aantal
gegevens moet worden verwerkt. Daarbij
is het in deze tijd vanzelfsprekend gebruik
te maken van de computer.
Teneinde ook de plannen van andere
beheerders goed op elkaar af te stemmen
is het noodzakelijk dat alle beheerders
planmatig te werk gaan en de systematiek
van de verschillende beheersplannen op
elkaar aansluit. Tegen deze achtergrond
wordt momenteel binnen de gemeente
Dordrecht onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van het ontwikkelen van
een digitale kaart waarin de gegevens van
de verschillende beheerders digitaal

kunnen worden opgeslagen, waardoor het
optimaal op elkaar afstemmen van de
verschillende beheersplannen eenvoudig
realiseerbaar is.
Naar verwachting zullen hierover binnen
enkele maanden besluiten kunnen worden
genomen.
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Financiële herkenning
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de riolering, en de resultaten van een
oriënterend kwaliteitsonderzoek.
Bij een dergelijke uitbreiding van de
financiële verkenning kunnen behalve de
gemeenten zelf, ook de zuiveringschappen, provincies en het rijk baat
hebben.
Samen met de gemeenten dragen deze
instanties immers verantwoording voor
het (integraal) beheer van water, bodem
en bijbehorende infrastructuur.
Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar primair samen! Een actieve
bijdrage aan aldus breed opgezette financiële verkenningen zou deze instanties
dan ook niet misstaan.

• •

•

