Het kostendekkingsplan riolering Dordrecht, een helder inzicht

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

Geschiedenis van de riolering in
Dordrecht
Tot in de 19e eeuw was het alom in den
lande gebruikelijk dat niet alleen het
regenwater maar ook het afvalwater in
open goten over straat afvloeide, hetgeen
soms tot buitengewoon smerige situaties
leidde. Het uitbreken van cholera- en
typhus-epidemieën heeft de stoot gegeven
tot de aanleg van rioleringsstelsels.
In de oudste stad van Holland was dit niet
anders, zodat de geschiedenis van de
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Dordtse riolering niet veel verder teruggaat dan de 2e helft van de 19e eeuw.
Een groot gedeelte van de bebouwing, nl.
die ten noorden van de Voorsiraatshavcn
loosde op het water in de havens waar
constant stroming aanwezig was onder
invloed van de eb- en vloedbeweging.
Voor de afvoer van het afvalwater van de
bebouwing ten zuiden van de Voorstraatshaven was de situatie veel ongunstiger;
hier moest afvoer van de afvalstoffen
plaatsvinden via de keersluizen in de
Spuihaven.
Lozing kon alleen geschieden wanneer de
buitenwaterstand lager was dan 0,10 m NAP hetgeen somstijds in dagen niet het
geval was. Met name in dit stadsdeel ten
zuiden van de Voorstraat zijn tijdens de
cholera-epidemie van 1866 de meeste
slachtoffers gevallen.
In 1873 werd dan ook in dit gedeelte van
Dordrecht een begin gemaakt met de
aanleg van een rioleringsstelsel volgens
het Liernursysteem. Hierbij werden de
faecaliën langs pneumatische weg
afgevoerd naar het zogenaamde Tapgebouw, dat aan de Vest stond.
Daar werden de afvalstoffen verwerkt tot
'poudrette' dat als meststof werd verkocht.
In andere stadsdelen werd een gemengd
rioleringsstelsel met de mogelijkheid van
doorspoeling met schoon water toegepast.
Tezamen met de omstandigheid dat de
'poudrette' al spoedig niet meer
economisch verantwoord kon worden
afgezet, heeft dit ertoe geleid dat er al vrij
snel een einde kwam aan het functioneren
van het Liernurstelsel.
Als gevolg van de geografische ligging van
Dordrecht, was stadsuitbreiding alleen in
zuidelijke en zuid-oostelijke richting
mogelijk. Door deze stadsuitbreiding,
maar ook door de lozing van afvalwater

Samenvatting
In Dordrecht, de oudste stad van Holland, is de situatie met betrekking tot de
buitenriolering zeker niet beter gesteld dan in de meeste andere gemeenten in
Nederland. Het tegendeel is eerder waar.
Na een stukje geschiedenis wordt ingegaan op de ontwikkeling van de stad en de
daar nauw mee samenhangende opzet en uitbouw van het rioleringssysteem.
De schrijver maakt duidelijk waarom het noodzakelijk is goede beheersplannen op
te stellen zoals in NPR 3220 is beschreven en hoe dat in de concrete situatie in
Dordrecht het geval is geweest. In kort bestek is aangegeven hoe een kostendekkingsplan werd opgesteld. Hoewel dit een helder inzicht verschaft in de
richting waarin de ontwikkeling van de rioolrechten op langere termijn zal moeten
gaan, blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Bestuurlijk schrikt men terug
voor de consequenties en wordt besloten een veel kortere periode in beschouwing
te nemen. Door veel geld uit de algememe middelen beschikbaar te stellen
kunnen aldus de hoogst noodzakelijke investeringen voor eerste aanleg en voor
renovatie c.q. vervanging van rioleringen worden veiliggesteld waarbij het
rioolrecht maar zeer bescheiden behoeft te worden verhoogd. Of dit in de
toekomst ook zal kunnen is natuurlijk zeer de vraag, maar dat zien we dan wel
weer!

op de polder kwamen de agrarische en
stedelijke belangen nog wel eens met
elkaar in botsing hetgeen veelal werd
opgelost door wijziging aan te brengen in
de grenzen van de verschillende beheersverantwoordelijkheden.
In 1875, korte tijd na de ontpoldering van
1871, werd de bouw van het stoomgemaal
aan De Mijl ter hand genomen. Hiermee
konden via de Vuile Vliet de stadsriolering
en via de Schone Vliet de open waterlopen in het meer agrarische gebied
worden bemalen. Voor de bemaling van
de riolering in de stadsgebieden was het
noodzakelijk een zinker door de Spuihaven aan te leggen als onderdeel van de
verbinding onder de spoorweg door naar
de Stads- of Vuile Vliet.
In 1936 werd de Vuile Vliet gedempt en
vervangen door een transportriool
bestaande uit een dubbele gewapend
betonnen koker met afmetingen van 2 m
breed en 1,50 m hoog elk en gefundeerd
op houten palen. Het inmiddels qua
capaciteit vergrote en geëlectrificeerde
gemaal De Mijl heeft tot aan het begin
van de jaren zeventig het overtollige
afvalwater en hemelwater geloosd op de
Oude Maas via de Mijlse haven.
In 1970 zijn wederom een aantal civieltechnische werken tot uitvoering gebracht
die voor de situatie rond de riolering
hedentendage in Dordrecht van zeer grote
betekenis zijn. Allereerst moet dan
genoemd worden de bouw van de riool-of
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) aan
de Baanhoekweg; dat wil zeggen helemaal
aan de andere kant van de stad. Om het
afvalwater naar de awzi te kunnen
verpompen moest een hoofdrioolgemaal
aan de Maria Montessorilaan worden gebouwd met een capaciteit van 6.000 mV h

en een persleiding met een diameter van
1.300 mm en een lengte van ruim 6 km
worden aangelegd.
In verband met de toevoer naar het
hoofdrioolgemaal waarvoor een centrale
ligging is gekozen ten opzichte van de
bestaande en toendertijd nog deels
geplande bebouwing, dienden een aantal
grote transportriolen te worden aangelegd.
Daarnaast was het nodig een aantal
rioleringswerken uit te voeren om wateroverlast zoals die zich aan het einde van
de jaren zestig en aan het begin van de
jaren zeventig enkele malen heeft voorgedaan, voor de toekomst te kunnen voorkomen. Bovendien zou de voorgenomen
bouw van de Drechttunncl en de
reconstructie van rijksweg 16een aantal
belangrijke aanpassingswerken noodzakelijk maken: onder andere de bouw
van het schoonwater- en overstortgemaal
Weeskindercndijk met een capaciteit van
14.400 mVh.
Dit alles werd in het 'Structuurplan
riolering Dordrecht' van 1971 samengevat
en aan de gemeenteraad aangeboden,
naar aanleiding waarvan een krediet van
27 miljoen gulden werd gevoteerd.
Deze ontwikkelingen werden tevens
mogelijk genaakt door de gemeentelijke
grenswijzigingen in 1970, waarbij de
gemeente Dubbeldam als zelfstandige
gemeente werd opgeheven en tegelijk met
een gedeelte van de gemeente Sliedrecht
aan het grondgebied van Dordrecht werd
toegevoegd. Hierdoor besloeg de gemeente Dordrecht nagenoeg het volledige
gebied van het Hiland van Dordrecht.
Waterbeheerssystemen
Water wordt door de mens op vele
verschillende manieren gebruikt. Het is
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duidelijk dat die verschillende gebruiksmogelijkheden niet los van elkaar kunnen
worden gezien. Zoals vermeld, heeft het
uitbreken van besmettelijke ziekten geleid
tot de aanleg van rioleringen en andere
afvalwaterafvoersystemen. Daarvoor was
er nauwelijks sprake van scheiding naar
functie van het water. Zo kon een en
hetzelfde water voor de een de mogelijkheid bieden er zijn dagelijks brood mee te
verdienen door het bijv. als transportweg
te gebruiken, voor een ander was het de
plaats waaraan het drinkwater werd
ontleend terwijl weer een ander er zijn
drek op loosde. Geen wonder derhalve
dat dit soms tot onhoudbare situaties
aanleiding moest geven.
Naarmate de functiescheiding stringenter
werd doorgevoerd en de systemen uitgebreider werden, groeide de behoefte
aan betere beheersing van die systemen.
Die noodzaak wordt des te sterker naarmate de middelen die beschikbaar worden
gesteld verder afnemen.
Voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de riolering is steeds de
gemeente verantwoordelijk geweest, zij
het dat daarbij soms ook andere overheidsinstanties dienen te worden
betrokken.
Gezien de vele raakvlakken die er tussen
de riolerings- en oppervlaktewatersystemen bestaan is het van groot belang
dat er goede afstemming tussen die
verschillende systemen plaatsvindt en dat
de erbij betrokken instanties - zowel op
ambtelijk als op bestuurlijk niveau - nauw
contact met elkaar onderhouden.
Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de
waterkwaliteit kunnen de beheerders
ervan eisen opleggen waaraan de gemeentelijke riolering dient te voldoen.
Ook met betrekking tot het grondwater is
er een duidelijke samenhang met de
riolering maar merkwaardig genoeg is er
wat dit betreft wettelijk niet beschreven
wie daarvoor verantwoordelijk is. In de
grondwaterwet Waterleidingbedrijven zijn
een aantal zaken vastgelegd die vooral
gericht zijn op de onttrekking van grondwater ten behoeve van het drinkwater en
industriële toepassing. Deze wet is
nadrukkelijk niet gericht op het beheersen
van de grondwaterstand in stedelijke
gebieden.
Naar mijn mening is er echter een ontwikkeling gaande waarbij de gemeentelijke overheid zich de zorg voor de
beheersing van die grondwaterstand in
toenemende mate als de hare gaat
beschouwen.
In het kader van dit artikel zal het beheer
van de verschillende systemen voor het

•109.000 inwoners
> 44.000 heffingseenheden
•400 kmvrijvervalriool (gemengd)
•drukriolering:
174 pompunits
15 km leiding
472aangesloten woningen
1
38 gemalen
i ca.8.000 strengen
' ca.8.000 putten
i ca.40.000 kolken
Afl>.1 - Kentallen gemeente Dordrecht

drinkwater, het grond- en oppervlaktewater verder niet of nauwelijks meer aan
de orde komen en zal de aandacht worden
gericht op het rioolbeheer als onderdeel
van het systeem van afvalwater-afvoer en
behandeling.
Kostendekkingsplan riolering
Dordrecht 1985
Zoals we hiervoor hebben gezien werd er
door de gemeenteraad van Dordrecht in
het begin van de jaren zeventig een groot
krediet beschikbaar gesteld ten behoeve
van de uitvoering van een reconstructieplan. Hoewel er ook na uitvoering van dat
plan jaarlijks gelden beschikbaar werden
gesteld voor verdere rioleringswerken
ging bij de toenmalige dienst Openbare
Werken en Stadsontwikkeling het besef
leven dat er veel fundamenteler iets zou
moeten gebeuren wilde men de groeiende
achterstand in het onderhoud van de
riolering en de aanleg van riolering in nog
ongerioleerde gebieden binnen een overzienbare periode kunnen aanpakken.
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat
door de gemeenteraad in 1984 een krediet
werd gegeven voor het opstellen van een
kostendekkingsplan rioleringen. Omdat de
dienst met het opsteellen van zo'n plan
geen ervaring had en over onvoldoende
capaciteit beschikte om binnen redelijke
termijn met eigen personeel het werk te
verrichten werd besloten een advies- en
ingenieursbureau in te schakelen. Omdat
Grontmij NV te De Bilt het grootste deel
van de gegevens van de Dordtse riolering
reeds in de computer had opgeslagen is
de keuze op dit bureau gevallen.
De inventarisatie van de benodigde
aanvullende gegevens, de inspectie en de
controle-activiteiten werden in hoofdzaak
door de dienst Openbare Werken en
Stadsontwikkeling gedaan; de verwerking
van de gegevens, de berekeningen en de
implementatie voornamelijk door het
adviesbureau. Aldus werkend - in grote
lijnen zoals beschreven staat in de
Nederlandse praktijkrichtlijn Ruitenriolering Beheer (NPR 3220) - kon
worden gekomen tot de opstelling van een

Kostendekkingsplan riolering Dordrecht
in december 1985.
In afb. 1 zijn de voornaamste kentallen
voor de riolering van Dordrecht weergegeven.
Het aantal heffingseenheden is omgerekend naar de heffing voor overige
huishoudens omdat de heffing voor
eenpersoonshuishoudens en voor
bedrijven daarvan afwijkt. Aangenomen
is dat het aantal heffingseenheden
gedurende de beschouwde periode niet
verder zal toenemen.
De in 1985 in uitvoering genomen
rioleringswerken ten behoeve van de
aansluiting van de lintbebouwing
(ca. 500 panden) zijn volledig meegerekend evenals de in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen.
Met verdere investeringen in met name
de industriegebieden rondom de zeehavens waar nog een compleet nieuw
rioleringsnet moet worden aangelegd is in
dit plan nog geen rekening gehouden.
De kosten kunnen worden onderscheiden
in jaarlijkse kosten en vervangingskosten.
De jaarlijkse kosten bestaan vooral uit de
kosten van het personeel dat met het
beheer en onderhoud is belast, de onderhoudskosten voor de riolen, gemalen enz.
en de kosten voor de verbruikte energie.
De vervangings- of renovatie-kosten
bestaan uit de kosten voor de vervanging
van de riolen, gemalen en de bijzondere
werken.
Voor de gemiddelde levensduur zijn de
volgende theoretische uitgangspunten
gekozen:
- electro-mechanische installaties: 15 jaar
- eivormige rioolbuizen:
40 jaar
- ronde betonnen rioolbuizen
met vaar- en moer-einde:
45 jaar
- persleidingen:
45 jaar
- bouwkundige onderdelen:
45 jaar
- overige riolen:
60 jaar
Naast deze meer algemene en theoretische uitgangspunten is getracht de
werkelijke onderhoudssituatie zo goed
mogelijk in beeld te brengen door steekproefsgewijze vanuit ca. 400 inspectieputten (ca. 5% van het totaal) de rioolstrengen te inspecteren en deze gegevens
te verwerken in de prognose over de jaren
waarin de rioolvervangingen zijn voorzien.
Door tijdgebrek konden deze gegevens
echter nog maar geleidelijk in de rapportage verwerkt worden.
Op basis van het bovenstaande en de in
overleg vastgestelde eenheidsprijzen zijn
de vervangingskosten berekend. Tezamen
met de onderhoudskosten levert dat de
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Riolen
Gemalen
Bijzondere Werken
Onderhoud kosten

382
30
40
99

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

551 miljoen
Gebaseerd op: Kostendekkingsplan Riolering
Dordrecht, december 1985 Grontmij.

Uitgaven

x f 1.000

Kapitaal
Onderhoud R+ G
Inning
LVR
Diversen

Inkomsten

3.703
1.550
122
112
2

Totaal

5.489

Saldo 584

Investeringsruimte 1987
Investeringsruimte 1987-1992

Aß. 4 - Raming baten enlasten riolen enrioolgemalen 1987.

totale kosten op gedurende de periode
van 1986-2045.

provincie en bijdragen van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Op grond van de in afb. 2 weergegeven
kosten zou bij een gelijkmatige verdeling
van de vervangingskosten over de
beschouwde periode van 60 jaar het
rioolrecht f 208,80 per hefftngseenheid
per jaar moeten bedragen. Er is echter een
grote achterstand in de rioolvervanging,
zodat er van een gelijkmatige verdeling in
de tijd geen sprake kan zijn.
Met behulp van de contante-waardemethode is de benodigde hoogte van een
constant en kostendekkend rioolrecht
berekend op f216,80 voor toekomstige
kosten en f27,90 voor dekking van de
nominale schuld.
Totaal derhalve een rioolrecht van
f236,80 wanneer de inkomsten van
derden ad f 7,90 per heffingseenheid eerst
nog worden afgetrokken.
Daarbij is gerekend met een rente van
'8,6% en een inflatie van 3,5%.
Als inkomsten van derden kunnen in dit
kader worden gezien bijdragen vanuit
andere gemeentelijke fondsen en
begrotingsposten, subsidies van rijk en

Bijgesteld investerings- en kostendekkingsplan 1987
Tegen de achtergrond van de discussie die
recentelijk in de gemeenteraad was
gevoerd over de woonlasten en de
uitspraken die er waren gedaan de uiterste
terughoudendheid te betrachten met
voorstellen die verdere stijging ervan
zouden bewerkstelligen, was het begrijpelijk dat geen enkele bestuurder blij zou
zijn met een advies de rioolrechten meer
dan te verdubbelen. Immers het rioolrecht
bedroeg toendertijd ruim f 103,- per
huishouding per jaar en zou op basis van
het kostendekkingsplan naar ruim f236,moeten stijgen.
De dienst Openbare Werken (de voormalige dienst Openbare Werken en Stadsontwikkeling was bij de reorganisatie
inmiddels gesplitst in een dienst Openbare Werken en een dienst Stadsontwikkeling) kreeg dan ook opdracht in samenwerking met afdeling Financiën ter
Indelingdiametersperperiode van aanleg.
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Rioolrecht
Leges LVR
Bijdr. ZHEW
expl. gemalen
Verfijning

5.108
5

Totaal

6.073

225
735

5.600
17.000

Aß. 2 - Kostenriolering1986-2045 volgens
kostendekkingsplan 1985.

In afb. 2 zijn deze kosten gespecificeerd
weergegeven.
Hieruit blijkt dat de vervangingskosten
voor de riolen van doorslaggevende betekenis zijn. In dit kader is ook de leeftijdsopbouw van de riolen van uitermate
groot belang. In afb. 3 is die leeftijdsopbouw in perioden van 5 jaar afgebeeld.
Hoewel het voor de gemiddelde levensduur niet van groot belang is, blijkt dat
wat duurdere aanleg, door vakkundige
uitvoering en toepassing van eerste klas
materialen, op de lange duur vaak
goedkoper is.
Zo moest er in het kader van de stadsvernieuwing een riool uit ± 1875 worden
gesloopt en vervangen door een nieuw
riool op een wat andere plaats. Dit oude
riool bleek nog zo volkomen onaangetast
te zijn dat het technisch gezien wellicht
nog wel zo'n zelfde periode had
meegekund.

x f 1.000

(xf min.)
A. Financiële behoefte
Vervanging
Knelpunten

32,3
20,7
53,0

B. Beschikbare middelen
Investeringsruimte 1987-1992
Egalisatiefonds rioleringen
Extra middelen egalisatiefonds
Investeringsimpuls '86-'88
Vrijv. kap. lasten
Extra tariefstijging 1 %vanaf '88

17,0
6,2
8,4
16,5
1,9
2,7

Totaal

52,7

C. Tekorten

0,3

Ajb. 5 - Kostendekkingsplan investeringen 1987-1992.

secretarie een ander plan op te stellen, dat
meer in overeenstemming was met de
financiële mogelijkheden van de gemeente
en gebaseerd op een termijn van 5 à
10jaar. Daarbij zou minder op algemene
theoretische afschrijvingstermijnen
moeten worden gelet, maar de werkelijke
toestand zoveel mogelijk als uitgangspunt
moeten worden gekozen.
Om in die werkelijke onderhoudstoestand
een beter inzicht te krijgen is na zorgvuldige selectie een totaal van ca. 22 km
rioolstreng door middel van televisiecamera's geïnspecteerd. Hoewel daarbij
enkele zeer ernstige gebreken aan het
licht kwamen die tot onmiddellijk
ingrijpen noopten moet gezegd worden
dat over het algemeen de uitkomsten
overeenstemden met de gedachten die
daarover bij de dienst leefden. Op vele
plaatsen werd dan ook geconstateerd dat
het riool ernstig was aangetast en dat
renovatie urgent tot zeer urgent was.
Bij de presentatie van de plannen
bijvoorbeeld in een raadscommissie
blijken de videobeelden meer dan uitvoerige en goed onderbouwde betogen
hun werk te doen.
Inmiddels was uit enkele andere onderzoeken gebleken dat de baggerspecie in
een aantal Dordtse havens ernstig verontreinigd was en in belangrijke mate tot
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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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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.
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