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Productwijzer Riolering

Deze productwijzer geeft een korte omschrijving van enkele belangrijke vooral financiële
begrippen van het rioleringsbeleid. Dit is bedoeld om het rapport toegankelijker te maken
voor de lezer.

Gemeentelijke zorgplicht

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg en het
onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de openbare ruimte. Een
goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage aan de natuur, het milieu, de
volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.

Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe woonwijk
of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg van het nieuwe
riool meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat worden. Het
onderhouden van de riolering behelst onder andere het inspecteren, reinigen en repareren
van rioolbuizen. Inspectie gebeurt veelal in combinatie met reiniging en volgens een
cyclus, waarbij één keer in de zoveel jaar een rioolbuis wordt geïnspecteerd. Afhankelijk
van de resultaten van de inspectie wordt een nieuwe inspectie gepland of wordt
bijvoorbeeld een reparatie gepland. Door reparatie kan de levensduur van de riolering
worden verlengd. Als de kosten van reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de
rioolbuis is te hoog geworden, kan worden overgegaan tot vervanging.

Rioolvervanging

Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn ook
gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van invloed zijn op
de levensduur van de riolering, zoals de bodem en grondwatergesteldheid, kwaliteit van
het afvalwater, illegale lozingen, toename gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van
inspecties en de snelheid waarmee reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere
onderdelen van het rioleringstelsel, zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een
andere levensduur, maar daar zal op deze plek niet nader op worden ingegaan.

Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer omdat
de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten combineren het
vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten / herbestraten van de weg en/of
openbare ruimte. Op deze manier worden kosten bespaard en wordt de overlast voor
burgers verminderd.

Financiële doorkijk

Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen kan een
planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel gemeenten maken
een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten zich op langere termijn
ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de rioolheffing op de korte en langere
termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu
reeds een (geleidelijke) verhoging van de rioolheffing worden overwogen om toekomstige
generaties niet te confronteren met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële
doorkijk duidelijk welke investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening
mee worden gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor de inhuur
van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een egalisatievoorziening, zodat
de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing

In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een gemeente
worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met betrekking tot de zorg
voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de grondwaterstand.

Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing. Gemeenten
hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals bijvoorbeeld het water-
verbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige gemeenten onderscheid
gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte tarieven gehanteerd voor
grootgebruikers.

Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden besteed,
vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een ‘gesloten’
systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In het Gemeentelijk
Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van 100% kostendekkingsgraad.
Dit uitgangspunt staat ook aan de basis van de financiële doorkijk.

De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door omstandig-
heden de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan ervoor worden gekozen
om in een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien (in plaats van in één jaar de
burger te confronteren met een sterke stijging of daling van het tarief van de rioolheffing).

Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de begrote
kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden uitgesteld. De
geraamde kostendekkingsgraad en de werkelijke kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling
hiervan over de jaren) is daarmee een goede (financiële) indicator voor de riolering.

Egalisatievoorziening

Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de jaren de
pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de kosten van de
riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten, wordt geld gestort in
de voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld onttrokken aan de voorziening.
Daarmee heeft de voorziening een dempende werking op de fluctuaties in de kosten over
de jaren heen. En daarmee heeft de voorziening dus een dempende werking op de
fluctuaties in de tarieven voor de rioolheffing voor de burgers.

Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt of
wordt uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een egaliserende
werking. Als een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit een teken dat in het
verleden teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers en bedrijven hebben in de
voorgaande jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door de rioolheffing (eenmalig) te
verlagen en deze verlaging te betalen uit de (te hoge) voorziening, kan de voorziening
weer op het gewenste niveau worden gebracht.

Activeren of sparen

Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van nieuwe
riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of aanleg van een
rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die veelal een onderdeel is
van de programmabegroting). Er wordt een budget (bij investeringen heet dit een krediet)
beschikbaar gesteld voor de vervanging of aanleg.

De nieuw aangelegde of vervangen rioolbuis wordt opgenomen op de balans van de
gemeente onder de vaste activa. De balanswaarde is gelijk aan de werkelijke investerings-
kosten. Jaarlijks wordt afgeschreven conform het beleid / de spelregels die binnen de
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gemeente hierover zijn vastgesteld. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden ten laste
gebracht van het product riolering / het programma waar de riolering onder valt.

De balanswaarde van de rioolbuis daalt jaarlijks met de afschrijvingslasten. Na verloop van
tijd (zoals gezegd bedraagt dit bij de meeste gemeenten voor de riolering ongeveer 60
jaar) is de balanswaarde gelijk aan nul. Vanaf dat moment vervallen de jaarlijkse
kapitaallasten. De rioolbuis is volgens de administratie afgeschreven. De boekhoudkundige
waarde hoeft niets te zeggen over de technische staat van de riolering. Het is goed
mogelijk dat de werkelijke levensduur van de riolering langer of korter is.

Om de aanleg of vervanging van de riolering te financieren moet geld worden geleend. De
paragraaf Financiering in de programmabegroting en jaarrekening geeft meer (algemene)
informatie over de financiering door de gemeente. De financieringsrente en afschrijvings-
lasten vormen samen de kapitaallasten. De paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" geeft
weer hoe wordt omgegaan met financiering en activering van specifieke onderdelen, zoals
riolering.

Er zijn ook gemeenten die de aanleg of vervanging van een rioolbuis niet activeren op de
balans. Deze gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de aanleg / vervanging geld
gespaard en dit geld gestort in een bestemmingsreserve of voorziening, specifiek voor de
riolering. Op het moment dat aanleg/vervanging aan de orde is, worden de kosten gedekt
vanuit deze bestemmingsreserve of voorziening.

Realisatie van projecten

Indien werkzaamheden aan de riolering in enig jaar uitlopen of worden uitgesteld,
schuiven kosten door naar latere jaren. De kosten voor de riolering vallen in dat ene jaar
daarmee lager uit dan begroot, terwijl er bij de bepaling van het tarief van de rioolheffing
wel van de begrote kosten was uitgegaan. De werkelijke kostendekkingsgraad kan door
het uitlopen of uitstellen van werkzaamheden hoger komen te liggen dan de 100%
kostendekkingsgraad waar in de berekening van het tarief van is uitgegaan.

Indien structureel werkzaamheden aan de riolering worden uitgesteld en/of het beschik-
bare budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen werkachter-
standen ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de gaten te houden om
te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd wordt met ‘inhaalslagen’,
die weer consequenties hebben voor de benodigde formatie en de ontwikkeling van het
tarief.

Stabiel systeem

Bij de riolering heeft de gemeente te maken met een combinatie van investeringen,
opbrengsten uit rioolheffing en toevoegingen / onttrekkingen aan reserves en
voorzieningen. Dit maakt de riolering in financieel opzicht tot een relatief complex
financieel product van de gemeente. Er is daarbij sprake van een sterke onderlinge
afhankelijkheid van deze financiële componenten. Het uitstellen van een geplande
investering in de riolering werkt bijvoorbeeld door in de huidige en toekomstige
kostendekkingsgraad, het tarief en het saldo van reserves en voorzieningen voor de
riolering. Het belang van een goede financiële planning bij de riolering voor de korte en
lange termijn is daarmee nog eens onderstreept. Een stabiele ontwikkeling (over de jaren)
van de kosten voor riolering, de opbrengsten uit rioolheffing en het saldo van reserves
en/of voorzieningen, is een indicator van een doelmatig en doeltreffend rioolbeheer.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond

Een goed functionerende en onderhouden riolering is een belangrijk aspect in de

openbare ruimte. Riolering heeft namelijk betrekking op aspecten als natuur, milieu,

volksgezondheid en de handhaving van een goede leefomgeving. Op grond van artikel

10.33 van de Wet milieubeheer hebben gemeenten de zorgplicht voor de aanleg en

het onderhoud van de riolering.

De wet schrijft voor dat gemeenten een Gemeentelijk Rioleringsplan op moeten

stellen. In dit rioleringsplan moet de gemeente aangeven op welke wijze zij invulling

geeft aan haar zorgplicht en wat zij de komende jaren op het gebied van riolering van

plan is te doen. Ook is in deze wet opgenomen waaraan de inhoud van het plan moet

voldoen en met welke partijen de gemeente moet afstemmen. Gemeenten hebben

met ingang van 1 januari 2008 (Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke

watertaken) niet alleen een zorgplicht voor afvalwater, maar ook voor grond- en

hemelwater.

Gemeentelijk rioleringsbeleid heeft raakvlakken met vele andere terreinen zoals

milieubeheer, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ontwikkeling en beheer en

onderhoud van infrastructuur. Bij het opstellen van het rioleringsbeleid en het beheer

daarvan moet de gemeente dus rekening houden en afstemmen met deze terreinen.

Bovendien is samenwerking met andere organisaties die eveneens een rol hebben in

het waterbeheer van belang. Zo heeft de gemeente te maken met organisaties als het

waterschap dat de zorgplicht heeft voor de zuivering van afvalwater, de provincie en

de inspecteur van de volksgezondheid.

Het rioleringsbeleid- en beheer van gemeenten is vanuit financieel en inhoudelijk

oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.

Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de

waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen

en laten en heeft invloed op de hierboven genoemde terreinen als volksgezondheid,

milieubeheer en wegen. Zowel de technische als functionele eisen die de gemeente

stelt aan het rioleringsbeleid zijn daarom van belang.

Financieel, omdat het aan het rioleringsbeleid- en beheer verbonden rioolrecht een

substantieel deel van de totale lokale lasten beslaat. Het is daarom van belang inzicht

te hebben in de kosten die aan het rioleringsbeleid- en beheer verbonden zijn en in de

wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.

Bovendien blijkt dat er aanzienlijke verschillen in de tarieven bestaan tussen de zeven

gemeenten.

De Rekenkamer West-Brabant heeft besloten tot het doen van een rekenkamer-

onderzoek waarbij het gaat om het verkrijgen van inzicht in de doelmatigheid en

doeltreffendheid van het door de gemeenten gevoerde rioleringsbeleid- en beheer.
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Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:

a. Algemeen: de afbakening en definiëring van het onderzoek en de totstandkoming

van het rioleringsbeleid- en beheer van de betrokken gemeente.

b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid en -beheer verbonden zijn c.q. de

wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.

c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.

d. Inhoudelijk-technisch: samenhang tussen de nagestreefde doelstellingen en de

getroffen/voorziene maatregelen.

1.2 Onderzoeksvragen

Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag

geformuleerd:

In hoeverre is het door de gemeente gevoerde rioleringsbeleid en -beheer als

effectief en doelmatig aan te merken?

Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgesplitst in de volgende deelvragen:

a. Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en heeft dit

geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

b. Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid en –

beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en bedrijven in

rekening gebracht? Waardoor worden -– op hoofdlijnen – verschillen in

tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?

c. Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om

invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

d. Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische samenhang

tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en de getroffen /

voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming alternatieven overwogen?

Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.

a. Algemeen

i. Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?

ii. In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van milieubeleid en

integraal waterbeheer?

iii. In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve

samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

iv. Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke doelstellingen en

kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. het inzamelen en transporteren

van afval- en hemelwater, en het voorkomen van wateroverlast?

v. Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?

vi. In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt hiervoor

gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de gemeente zelf over

voldoende kennis?
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b. Financieel

i. Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en

korte termijn?

ii. Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en toekomstig

gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?

iii. Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd tegen welke

kosten?

iv. Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? in hoeverre is sprake van

een verschil tussen de geraamde kosten en de uitgaven? Wat zijn verklaringen

voor eventuele verschillen tussen raming en realisatie, en heeft dat geleid tot

aanpassing van de ramingsystematiek?

v. Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?

vi. Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook terecht

opgenomen?

vii. Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /

renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten

toegerekend?

viii. Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente doorberekend?

ix. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening

van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid doeltreffend en

doelmatig?

x. Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in tariefstelling t.o.v.

andere gemeenten?

c. Bestuurlijk

i. Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de gelegenheid

gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?

ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid juist,

tijdig en volledig?

iii. Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van investeringen adequaat?

iv. Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen worden

bereikt?

d. Inhoudelijk-technisch

i. Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande riolering?

ii. Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan voldoende

onderbouwd ?

iii. Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling en planning

gekomen?

iv. Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten opzichte van

de planning?

v. Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de reconstructie van wegen?

vi. Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

vii. In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en bedrijven

aanleiding tot klachten?
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1.3 Aanpak van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van een projectteam van leden uit de

Rekenkamer West-Brabant dhr. R. Clayden, dhr. J. Naafs, Mw. S. van Breugel en mw.

L. de Jong-Stabel. De feitelijke onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een

onderzoeksteam van PwC bestaande uit dhr. E. Beckers, dhr. S. Schoonen en mw. S.

Djojosoeparto.

Het onderzoek is verdeeld in een drietal fasen. Eind januari 2011 is gestart met een

pilot bij de gemeente Oosterhout. Vervolgens is vanaf februari/maart 2011 gelijktijdig

in drie gemeenten onderzoeken gedaan naar het rioleringsbeleid- en beheer (fase 1).

In deze eerste fase zijn de gemeenten Geertruidenberg, Bergen op Zoom en Rucphen

betrokken. De tweede fase van het onderzoek is in maart 2011 gestart bij de

gemeenten in Zundert, Halderberge en Roosendaal. Per gemeente is tijdens het

onderzoek nadrukkelijk ruimte voor “couleur locale”. Voorafgaand aan het onderzoek

heeft de rekenkamer een bijeenkomst met de Raadsleden belegd, waarin de Raad

haar aandachtspunten, vragen en opmerkingen rondom het onderzoek heeft

aangegeven. Een overzicht van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen door

de raadsleden is opgenomen in bijlage 5. Eveneens wordt in de bijlage aangegeven

waar de vragen en opmerkingen in het rapport terugkomen en zijn verwerkt.

Bij aanvang van het onderzoek heeft er eveneens een startbijeenkomst plaats-

gevonden met bestuurders en ambtenaren waarin het onderzoeksproces is toegelicht.

De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 3), waarin voor alle

onderzoeksvragen normen opgesteld zijn. Aan de hand van het normenkader kan

worden getoetst of het onderzoeksobject wel of niet voldoet aan de gestelde norm.

De periode van onderzoek betreft de periode 2006 t/m 2010.

Op basis van documentstudie en (groeps)interviews, is de benodigde informatie

verkregen en getoetst aan het normenkader. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van

de benchmark van Rioned. Dit is een unieke benchmark omdat alle gemeenten in

Nederland eraan deelnemen. Toch kunnen afwijkingen die uit de vergelijking met deze

benchmark blijken niet direct tot conclusies leiden. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld

ontstaan omdat gegevens niet correct of anders zijn aangeleverd en vragen daarom

altijd om nadere analyse.

Per gemeente is een rapportage opgesteld waarin de resultaten worden gepre-

senteerd. Daarnaast is een koepelnotitie opgesteld waarin vergelijkingen tussen

gemeenten worden getrokken en leerpunten en best practices worden weergegeven.
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1.4 Leeswijzer

In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Bergen op Zoom gepresenteerd.

- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding en achtergrond van het onderzoek weer, met de

daarbij behorende onderzoeksvragen.

- Hoofdstuk 2 schetst de algemene context van de gemeente Bergen op Zoom.

- Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.

- Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksvraag met betrekking tot de kosten van het

rioleringsbeleid- en beheer.

- Hoofdstuk 5 gaat in op de rol van de gemeenteraad.

- Hoofdstuk 6 behandelt de inhoudelijk-technische aspecten.

- Hoofdstuk 7 geeft de conclusies en aanbevelingen weer.

- In hoofdstuk 8 is de reactie van het College opgenomen.

- Hoofdstuk 9 bevat het Nawoord van de Rekenkamer.
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2 Algemene context

2.1 Kenmerken en karakteristieken gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom is een grote, sterk stedelijke gemeente in West-

Brabant met ruim 66.000 inwoners. De gemeente Bergen op Zoom bestaat uit een

drietal kernen, te weten Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. 1 Het totale

oppervlakte van de gemeente omvat 9.313 hectare, waarvan 15% bebouwd gebied,

4% semi-bebouwd gebied, 14% binnenwater gebied, 4% recreatiegebied, 36%

agrarisch gebied en 22% bos- en natuurgebied2. Het grondgebied van de gemeente

wordt gekenmerkt door veel hoogteverschillen. Mede daardoor heeft de gemeente in

het verleden te maken gehad met veel wateroverlast.

De gemeente Bergen op Zoom neemt deel aan de landelijke benchmark van Rioned.

Uit de benchmark blijkt dat de gemeente is gelegen op matig slechte grond

(zand/kleiveen). De riolering bestaat in Bergen op Zoom uit relatief veel gescheiden

en relatief weinig mechanische riolering3.

De lengte van de vrijvervalriolering omvat 477 km buis. Dit is meer dan gemiddeld in

de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis). Het afvalwater van de kernen

Bergen op Zoom en Lepelstraat wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiverings-

installatie Bath en het afvalwater van de kern Halsteren wordt afgevoerd naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie Halsteren. De gemeente heeft een complex

rioleringsstelsel, vanwege onder andere grote hoogteverschillen en de vele

stroomgebieden met verschillende kenmerken.

2.2 Wettelijke kaders

Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus

(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk en regionaal). In deze paragraaf

wordt kort stil gestaan bij relevante wettelijke kaders.

Europese richtlijnen en beleid

Op Europees niveau is de Europese Kaderrichtlijn Water opgesteld. Het doel van deze

richtlijn is het vaststellen van een kader voor de bescherming van

landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Met de richtlijn

wordt gestreefd naar beschikbaarheid en goede kwaliteit van voldoende

oppervlaktewater en grondwater, vermindering van verontreiniging van grondwater,

bescherming van territoriale en maritieme wateren en het verminderen van lozingen

en emissies.

1 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012,definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op Zoom,
p.28.

2 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70262ned&D1=0,2,6,16,20,25,28,31,
41&D2=0-1,8,64,84,160&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.

3 Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Bergen op
Zoom, Stichting RIONED.
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Een andere Europese richtlijn, is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het doel van de

richtlijn is het beschermen van het milieu tegen de nadelige gevolgen van de lozing

van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 4 .

Hieronder vallen ook riool overstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau

geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van

de Wet milieubeheer.

Nationaal beleid

Op nationaal niveau dienen gemeenten te voldoen aan diverse wet- en regelgeving

betreffende riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken worden naast de

traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor

hemelwater en grondwater. Daarbij wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van

de perceeleigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. De gemeente heeft een

zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen

teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te

voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en

niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De wet regelt tevens de

verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing, mits

maatregelen zijn opgenomen in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

(voorzieningen bekostigen voor hemelwaterafvoer en de aanpak van

grondwaterproblemen in bebouwd gebied).

De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten

zijn samengevoegd 5 . De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke

ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater

bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,

vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de

Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor

lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.

riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van

kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie

tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt

voortaan samengewerkt op basis van afspraken in plaats van

vergunningvoorschriften.

Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de

onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte

lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm

bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de

Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale

wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) 6 . De indirecte lozingen worden

4 http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
5 Wet op de waterhuishouding, Wet op de waterkering, Grondwaterwet, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14
juli 1904), Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'), Waterstaatswet
1900, (www.waterwet.nl , maart 2011).

6 www.waterwet.nl, maart 2011
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onder de Wabo geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In de huidige situatie is het

waterschap bevoegd gezag voor een aantal categorieën indirecte lozingen. Onder de

Wabo verschuift dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle

indirecte lozingen inclusief de emissies naar lucht en bodem.

Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de

Waterwet in 2009 komen te vervallen)

- Wet milieubeheer

- Wet op de waterhuishouding

- Wet bodembescherming

- Wet ruimtelijke ordening

- 4e nota waterhuishouding

- Rijksvisie waterketen

- Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw

- Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)

- Beleidsbrief regenwater en riolering

- Handreiking afvalwater buitengebied

- Nota Ruimte

- Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)

- Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a

- Bestuursakkoord waterketen 2007

- Leidraad Riolering & Rioned.

- Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,

2011)

Provinciaal beleid

De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie

Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,

veilig en voldoende water in Brabant.

Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse

waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met

duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met

diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder

uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.

Andere relevante beleidsdocumenten zijn:

a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant

b. Provinciale Milieu Verordening.

Waterschapsbeleid

Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het

Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015

vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,

voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem

robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,

schoner, natuurlijker en beter toegankelijk voor recreanten. De kaders die in het plan

zijn opgenomen, stellen dat op alle niveaus waterplannen worden opgesteld en als
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basis gelden voor het waterbeheerplan. De basis voor de waterbeheerplannen wordt

door gemeenten en belangengroepen gelegd tijdens gebiedsprocessen. Tot slot biedt

het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen7.

De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van optimalisatie afvalwater-

systeemstudies (OAS studies) en het in beeld brengen van de wateropgave.

De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen

welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool

op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de

bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.

Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die

relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:

- de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;

- de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;

- de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.

Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in

de afvalwaterketen met gemeenten en provincie8. De Commissie Integraal Water-

beheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het rapport ‘Riooloverstorten

deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basisinspanning heeft als doel

om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.

Bergen op Zoom

De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Bergen op Zoom is de zorg

van de riolering opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen op Zoom

2008-2012. Dit rioleringsplan wordt eind 2012 vervangen door een Verbreed Gemeen-

telijk Rioleringsplan (VGRP). In hoofdstuk 3 zullen wij dieper op het GRP ingaan.

Andere relevante beleidsnota’s in Bergen op Zoom zijn:

a. Waterplan Bergen op Zoom 2002-2007, Het water te bergen (juni 2002);

b. Watertaken: Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009);

c. Wegbeheerplan 2008-2012;

d. Kadernota Milieu 2005-2009.

In hoofdstuk 3 en/of 4 worden deze documenten nader besproken.

7 Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december 2009) Waterschap
Brabantse Delta.

8 www.brabantsedelta.nl, maart 2011
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Financieel wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de riolering wordt gevormd door de Gemeentewet, het

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Verordening artikel 212

Gemeentewet. In de Gemeentewet zijn algemene eisen opgenomen over de taken en

verantwoordelijkheden van gemeenten, waaronder de bevoegdheid tot het heffen van

belastingen. In het BBV zijn algemene financiële spelregels opgenomen voor een

gemeente, waarbij met name de spelregels ten aanzien van het vormen van reserves

en voorzieningen voor de riolering relevant zijn. In de Gemeentewet is in artikel 212

de verplichting opgenomen dat de raad bij verordening de uitgangspunten voor het

financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie

vaststelt. De verordening artikel 212 GW bevat in ieder geval de regels voor de

waardering en afschrijving van activa alsmede de grondslagen voor de berekening van

prijzen / tarieven van heffingen.

Heffingen kunnen in Nederland alleen krachtens wet worden geheven. Heffingen

bestaan uit belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De rioolheffing valt

onder de bestemmingsheffingen. Bestemmingsheffingen zijn belastingen die dienen

ter bestrijding van specifieke kosten. Deze heffingen mogen niet meer dan

kostendekkend zijn.

De rioolheffing is met ingang van 2008 in de Gemeentewet geregeld. De rioolheffing is

in de plaats gekomen van de rioolrechten en kan worden geheven ter bestrijding van

het beheer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de grondwater-

stand. Alleen voor het aansluiten op de riolering kan nog een rioolrecht worden

geheven. Doordat aan artikel 228a Gemeentewet een overgangstermijn van twee jaar

is gekoppeld, dienen gemeenten de rioolrechten uiterlijk in 2010 te vervangen door de

rioolheffing.

Met ingang van het jaar 2008 bevat de Gemeentewet in artikel 228a een verbrede

rioolheffing. Van de tot 2008 in artikel 229 Gemeentewet geregelde rioolrechten

blijven alleen de eenmalige rioolaansluitrechten gehandhaafd. Artikel 228a bepaalt dat

onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de

kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde

hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige

gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,

te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing

ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De water-

systeemheffing is bedoeld voor de inzameling en verwerking van regenwater, alsmede

voor het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de

grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
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De gemeentelijke watertaken die uit de rioolheffing bekostigd mogen worden, zijn de

taken die betrekking hebben op:

a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en

bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel

van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater

(zogenaamde IBA’s);

b. de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater:

de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering

brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend

hemelwater; en

c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming:

de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of terugbrengen in het

oppervlaktewater of op of in de bodem van grondwater, alsmede verbetering van

de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of hydrologische compartimen-

tering van de bodem.

Het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf is

in de wet overgelaten aan het gemeentebestuur, om het de gemeenten mogelijk te

maken zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het systeem dat zij gebruikten voor

de heffing van het rioolrecht.

Door de VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010)

opgesteld. Het model is een hulpmiddel voor gemeenten om zichtbaar te maken welke

kosten in rekening worden gebracht voor de diensten en de taken van de gemeente.

Het model presenteert een stappenplan met controlevragen om te komen tot een

transparante kostentoerekening.

Daarnaast is door het Ministerie van BZK een Handreiking kostentoerekening leges en

tarieven uitgebracht (januari 2010). In deze handreiking wordt het wettelijk kader ten

aanzien van o.a. de rioolheffing geschetst en is inzicht gegeven in de doorberekening

van de kosten in de rechten, heffingen en tarieven die maximaal 100%

kostendekkend mogen zijn. Voor meer informatie wordt gemakshalve verwezen naar

het model en de handreiking.
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3 Totstandkoming rioleringsbeleid

In dit hoofdstuk worden de resultaten betreffende de totstandkoming van het

rioleringsbeleid gepresenteerd. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag A zijn

aan het begin van elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag A bestaat uit

6 normen. De bevindingen worden telkens per norm weergegeven.

Deelvraag A

Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en

heeft dit geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

3.1 Introductie

De gemeente Bergen op Zoom beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP)

waarin het rioleringsbeleid en -beheer is vastgesteld. Daarnaast heeft Bergen op

Zoom een Waterplan (2002-2007) met een planningshorizon naar 2050, een

Gemeentelijke Wateropgave (juni 2009) en een Kadernota Milieu 2005-2009.

Riolering valt binnen de gemeente onder de afdeling openbare ruimte welke bestaat

uit 5 teams:

- Beheer en Advies (bestaande uit wegen & verkeer, openbaar groen en riolering);

- Adviseurs;

- Stadsdeel Noord;

- Stadsdeel Zuid;

- Stadsdeel Common Services (gebiedsoverstijgend).

Vanaf 1998 heeft Bergen op Zoom te maken gehad met veel wateroverlast.

Belangrijkste oorzaak van de wateroverlast is de complexe waterhuishouding in de

gemeente: hoogteverschillen in de gemeente en diverse stroomgebieden. Vanaf het

begin van deze eeuw is Bergen op Zoom al bezig met een inhaalslag voor de

rioolvervanging. Bovendien is sprake van slechte grond voor grondwater infiltrering in

de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat de wateroverlast door de

investeringen sterk verminderd is. In 2006 is voor het laatst sprake van geweest van

grootschalige wateroverlast. Afkoppelen is een prominent onderdeel van het beleid

vanwege de wateroverlast in het verleden en vanuit het oogpunt van duurzaamheid

en de milieudoelstelling in relatie tot de basisinspanning.
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3.2 Gemeentelijk Rioleringsbeleid (GRP)

Subvraag:

i. Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en

uitgevoerd?

Norm:

Gemeenten hebben gemeentelijke rioleringsplannen opgesteld conform artikel 4.22

van de Wet milieubeheer.

Oordeel:Voldoet aan norm

In hoofdstuk 2 is al uitvoerig ingegaan op de wettelijke kaders op Europees, Nationaal

en Provinciaal niveau. In deze en in de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op

het beleidskader van de gemeente Bergen op Zoom.

Elke gemeente in Nederland dient volgens de Wet milieubeheer (Wm) een

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.

De gemeente Bergen op Zoom heeft conform art. 4.22 van de Wet Milieubeheer een

dergelijk gemeentelijk rioleringsplan vast laten stellen. 9 Het Gemeentelijk

Rioleringsplan 2008-2012 is in december 2007 vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plan heeft een beleidsmatig en strategisch karakter en geeft de hoofdlijnen van

het rioleringsbeleid weer. 10 De belangrijkste thema’s zijn verder gaan met het

ombouwen van gemengde riolering naar een gescheiden stelsel en het afkoppelen van

regenwater. Deze thema’s ziet de gemeente als duurzame en effectieve maatregel om

wateroverlast te bestrijden en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.11

Het waterschap was voorheen ook pleitbezorger van afkoppelen, maar zit nu op de

lijn dat bedachtzaam met afkoppelen moet worden omgegaan (zie paragraaf 3.4).

Uit de benchmark van Rioned blijkt dat de gemeente niet beschikt over een apart

Afkoppelplan. 46% van de deelnemende gemeenten aan de benchmark heeft een

Afkoppelplan. 12 In zo’n plan wordt aangegeven hoe hemelwaterafvoer wordt

gescheiden (afgekoppeld) van afvalwaterafvoer. De wijze waarop de gemeente

omgaat met afkoppelen is opgenomen in het Waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan

en de Gemeentelijke Wateropgave. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het

afkoppelplan, zij het niet met een afzonderlijk document dat de titel ‘afkoppelplan’

heeft. De operationele uitwerking van afkoppelplannen geschiedt middels

masterplannen. In het Gemeentelijk Rioleringsplan is de keuze voor het duurzaam (en

grootschalig) afkoppelen uit het Waterplan voortgezet. In het Waterplan is destijds

uitgegaan van 50% en 95% als streefwaarden voor respectievelijk de jaren 2018 en

2050. In het GRP is een doelstelling opgenomen van 50 ha. afkoppelen in de

planperiode, ofwel 10 ha. per jaar. Ook is een overzicht weergegeven van het verloop

van de kosten voor het afkoppelen voor een periode van 60 jaar en is een planning

opgenomen van uit te voeren rioolprojecten, waaronder afkoppelprojecten. Verder is

9 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom.

10 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.1.

11 Verslaglegging 2007, Programma 9 Milieuvoorzieningen, gemeente Bergen op Zoom.
12 Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Bergen op

Zoom, Stichting RIONED.
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in de Gemeentelijke Wateropgave aangegeven dat de gemeente het waterschap

vroegtijdig zal betrekken bij haar afweging van doelmatigheid. In de planperiode van

het Gemeentelijk Rioleringsplan zullen de gemeente en het waterschap de

oorspronkelijke doelstellingen uit het Waterplan tegen het licht houden en

heroverwegen. 13 Hoewel de gemeente dus geen Afkoppelplan heeft, kan worden

gesteld dat het Waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan en de Gemeentelijke

Wateropgave de functie van Afkoppelplan vervullen.

In paragraaf 3.5 gaan wij dieper in op de doelstellingen van het Gemeentelijk

Rioleringsplan van de gemeente Bergen op Zoom.

De richting voor het rioleringsbeleid in Bergen op Zoom is uitgezet in het in 2002

opgestelde waterplan ‘Het Water te Bergen’. In de volgende paragraaf gaan wij nader

op dit plan in. Het GRP vormt het middel om voor het onderdeel riolering invulling te

geven aan de ambities uit het waterplan. In 2003 is het eerste GRP opgesteld,

afgestemd op bovengenoemd waterplan. De looptijd van dit rioleringsplan betrof

2003-2007.

Het GRP 2003-2007 is geëvalueerd en is in 2007 herzien. Enkele belangrijke

conclusies uit deze evaluatie betreffen:

- De basisinspanning is gehaald zodra het bergbezinkbassin in het Anton van

Duinkerkenpark in bedrijf is (eerste kwartaal 2008);

- Het doel om de ongezuiverde lozingen in het buitengebied te saneren, is bereikt;

- Doelen met betrekking tot afkoppelen zijn nagenoeg gehaald;

- Doordat rioolrenovatieprojecten steeds meer geïntegreerd zijn in een volledige

wijk aanpak (wat zeer gewenst is vanwege grote synergievoordelen) kunnen

planningen mogelijk onder druk komen te staan.

In paragraaf 6.6 wordt nader ingegaan op de realisatie van doelstellingen.

De herziening van het GRP 2003-2007 heeft geleid tot het GRP 2008-2012. Gekozen

is opnieuw voor een geldigheidsduur van 5 jaar, conform het advies uit de Leidraad

Riolering.

De Wet Gemeentelijke Watertaken stelt dat gemeentes beleid moeten ontwikkelen

ten aanzien van de hemelwaterzorgplicht, de grondwaterzorgplicht en de afvalwater-

zorgplicht. Dit vraagt van de gemeenten om het GRP uit te breiden met de

beleidstaken als gevolg van de Wet Gemeentelijke Watertaken (Verbreed

Gemeentelijk Rioleringsplan, VGRP).

De gemeente Bergen op Zoom voldoet aan de norm omdat conform artikel 4.22 van

de Wet milieubeheer een GRP is opgesteld.

13 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 28.
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3.3 Integraliteit rioleringsbeleid

Subvraag:

ii. In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van

milieubeleid en integraal waterbeheer?

Norm:

Doelstellingen betrekking hebbende op rioleringsbeleid zijn opgenomen in het

milieubeleid en het integraal waterbeheerbeleid van de gemeenten.

Oordeel:Voldoet aan norm

Het rioleringsbeleid in Bergen op Zoom is een integraal onderdeel van het integraal

waterbeheer. Ten aanzien van het milieubeleid is sprake van een koppeling met het

rioleringsbeleid via het waterplan. In de Kadernota Milieu 2005-2009 zijn beoogde

effecten van rioleringsbeleid opgenomen en is een expliciete verwijzing opgenomen

naar het waterplan. In de volgende alinea’s is te lezen op welke wijze rioleringsbeleid

is geïntegreerd in het waterplan, de Gemeentelijke Wateropgave en de Kadernota

Milieu van gemeente Bergen op Zoom.

Waterplan

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven is de richting van het rioleringsbeleid

uitgezet in het waterplan ‘Het water te bergen’ (juni 2002). De gemeente Bergen op

Zoom had als eerste gemeente in de regio een waterplan.

In het waterplan zijn oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, ecologie,

waterleiding, riolering en waterzuivering binnen de gemeente Bergen op Zoom in

samenhang bekeken. Doelstelling is het herstel van veilige, gezonde, duurzame en

veerkrachtige watersystemen en een duurzame waterketen die tot een

samenhangend geheel gesmeed worden. Het plan bevat een visie voor het

watersysteem en waterketen voor de lange termijn (2050), waar ook de riolering

deel van uit maakt. Naast deze lange termijn onderscheidt het plan een korte termijn,

2002-2007 en een middellange termijn, tot en met 2018.

In het plan zijn acht ambities opgenomen:

- Schoon oppervlaktewater en waterbodem;

- Schoon grondwater en schone bodem;

- Evenwichtige flora en fauna;

- Water vasthouden en bergen;

- Voorkomen wateroverlast;

- Alleen zuiveren van afvalwater;

- Duurzame watervoorziening;

- Duurzaam gebruik en beleving van het water.
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Ten aanzien van riolering voorziet het Waterplan in de volgende ambities en

maatstaven die gerelateerd zijn aan het rioleringsbeleid14:

Ambitie Maatstaf 2007 Maatstaf 2018 Maatstaf 2050

Alleen

zuiveren

afvalwater

Hemelwater van minimaal

10% van het totaal verhard

afvoerend oppervlak van

gemengde en gescheiden

stelsels is afgekoppeld.

Hemelwater van

minimaal 50% van

het totaal verhard

afvoerend oppervlak

in 2002 is

afgekoppeld.

Hemelwater van

minimaal 95% van

het totaal verhard

afvoerend oppervlak

in 2002 is

afgekoppeld.

Riolering voldoet aan

basisinspanning (eind 2004)

en 20% van het

oppervlaktewater achter de

overstorten voldoet aan

waterkwaliteitsspoor

Voldoet aan

waterkwaliteitsspoor

Voldoet aan

waterkwaliteitsspoor

Max. 8% van de strengen van

de vuil water riolen lek

Max. 2% van ver-

bindingen riolen lek

Geen lekke riolen

Locaties die vervuilend zijn en

toch op een gescheiden stelsel

zijn aangesloten (i.p.v.

verbeterd gs) zijn

geïdentificeerd en met 50%

teruggebracht

Locaties die foutief op

gescheiden stelsel zijn

aangesloten (i.p.v.

verbeterd gs) zijn met

95% teruggebracht

Locaties die foutief op

gescheiden stelsel zijn

aangesloten (i.p.v.

verbeterd gs) zijn met

100% teruggebracht

Er zijn geen foutieve aanslui-

tingen tot aan perceelgrens

(vuil water op schoon water

en v.v.); 30% van particuliere

aansluitingen op (verbeterd)

gescheiden stelsel wordt

gemonitord

80% van particuliere

aansluitingen op

(verbeterd)

gescheiden stelsel

wordt gemonitord

100% van particuliere

aansluitingen op

(verbeterd)

gescheiden stelsel

wordt gemonitord

Riolering buitengebied: overal

minimaal IBA klasse II (voor

2005). Voor niet kwetsbare

gebieden wordt de

mogelijkheid voor IBA I open

gehouden; lokaal kan dan IBA

II nodig zijn om MTR te halen

Riolering

buitengebied: overal

minimaal IBA klasse II

(voor 2005). Voor niet

kwetsbare gebieden

wordt de mogelijk-

heid voor IBA I open

gehouden; lokaal kan

dan IBA II nodig zijn

om MTR te halen

Riolering

buitengebied: overal

minimaal IBA klasse II

(voor 2005). Voor niet

kwetsbare gebieden

wordt de mogelijkheid

voor IBA I open

gehouden; lokaal kan

dan IBA II nodig zijn

om MTR te halen

Bronneringswater: Max. 20%

van bronneringswater komt

op vuilwaterriool

Bronneringswater:

Max. 5% van

bronneringswater

komt ongezuiverd op

vuilwaterriool

Bronneringswater: er

komt geen

bronneringswater op

de vuilwater riolering

In paragraaf 6.6 wordt nader ingegaan op de realisatie van doelstellingen.

14 Waterplan ‘Het Water te bergen’ (juni 2002), gemeente Bergen op Zoom, p. 38
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Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave

24 september 2009 is de Gemeentelijke Wateropgave vastgesteld door de

gemeenteraad. Deze gemeentelijk wateropgave is opgesteld naar aanleiding van de

ontwikkelingen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal

Bestuursakkoord Water(-actueel). Met deze Gemeentelijke Wateropgave is op basis

van het Waterplan verder invulling gegeven aan de aanpak van onderdelen als

waterkwaliteit, beheer en onderhoud, de functie van wateren in de gemeenten en

communicatie en educatie rondom water.

De Gemeentelijke wateropgave omvat maatregelen die nodig zijn om het

watersysteem in de gemeente Bergen op Zoom in 2015 op orde te hebben en te

houden. Deels zijn de maatregelen opgenomen in het bestaande

Investeringsprogramma (IP) van het waterschap en/of het Gemeentelijk Riolerings-

plan (GRP) van de gemeente Bergen op Zoom.15

Op verschillende manieren is riolering onderdeel van de Gemeentelijk Wateropgave.

Zo is in hoofdstuk 2 de aanpak van wateroverlast met betrekking tot het (te beperkt)

functioneren van de riolering beschreven.

Verder zijn met betrekking tot het rioleringsbeleid de volgende doelstellingen opge-

nomen16:

- Het rioleringsbeleid van de gemeente is in belangrijke mate ingegeven vanuit

gezondheidszorg en milieuhygiëne.

- Het beperken van de gevolgen van overstortingen vanuit het rioolstelsel voor de

kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterstelsel.

De waterkwaliteitsdoelstellingen dienen te worden bereikt in de vorm van een

zogenaamd tweesporenbeleid: basisinspanning en waterkwaliteitsspoor.

Met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft de

gemeente in overleg met voorgangers van het waterschap afgesproken zoveel

mogelijk in te zetten op het afkoppelen als meest duurzame (bron)maatregel. Hierbij

gaan de doelstellingen van de gemeente verder dan basisinspanning en water-

kwaliteitsspoor. Zoals eerder aangegeven, is het bestrijden van wateroverlast een

belangrijke doelstelling van de gemeente Bergen op Zoom. Het afkoppelen vorm

hiervan een belangrijk onderdeel. De gemeente heeft op lange termijn een totale

ontrafeling van vuil en (relatief) schoon hemelwater voor ogen.

15 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 45.

16 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 27.
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Kadernota Milieu 2005-2009

In 2003 heeft het college besloten om het Milieubeleidsplan 2000-2003 te

actualiseren en naar aanleiding daarvan is de Kadernota Milieu 2005-2009

opgesteld.17 Daarin zijn twee centrale doelen opgenomen:

- Leefbaarheid: het uitbannen van verontreinigingen van bodem, water en lucht,

overlast vanwege geluid en geur en (veiligheids)risico’s;

- Duurzaamheid: het realiseren van een duurzame ontwikkeling door een

zorgvuldige omgang met energie(opwekking), natuur, water en afval.

Met betrekking tot het rioleringsbeleid zijn in de kadernota de volgende beoogde,

effecten (kwalitatief) opgenomen:

- Herstel van watersystemen;

- Duurzame waterketen.

En als kwantitatieve effecten zijn opgenomen:

- Waterkwaliteit voldoet voor 85% aan normen (MTR);

- Waterbodems voor 50% van goede kwaliteit;

- Wateren hebben voor 35% het middelste ecologische niveau behaald;

- Waterneutraal bouwen bij stadsvernieuwing;

- Riolering voldoet aan basisinspanning;

- 20% van oppervlaktewater achter overstorten voldoet aan waterkwaliteitspoor;

- Waterbalansen zijn per stroomgebied opgesteld;

- 90% van huidige gevallen van optrekkend vocht (grondwater) opgelost;

- Hemelwater van 10% van verhard afvoerend oppervlak afgekoppeld;

- Drinkwatergebruik per aansluiting 10% lager.

Hoewel in de Kadernota Milieu 2005-2009 beoogde effecten van rioleringsbeleid zijn

opgenomen, is zoals eerder aangegeven uit de interviews naar voren gekomen dat

geen koppeling wordt gemaakt tussen rioleringsbeleid en het milieubeleid. Milieu,

riolen en afval (afvalstoffenbeleidsplan) worden volgens betrokkenen als aparte

producten binnen het Programma Milieu gezien. Geïnterviewden hebben aangegeven

dat de Wet Milieubeheer, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Vierde Nota

Waterhuishouding, het Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2 en de Beleidsnota

Brabantse Delta stedelijk water ‘Van last naar lust’ mede kaderstellend zijn geweest

voor het GRP.

In paragraaf 3.5 worden de doelstellingen uit het GRP gepresenteerd. Vervolgens

wordt in paragraaf 6.6 uitvoerig ingegaan op de realisatie van deze doelstellingen.

17 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.20.
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3.4 Samenwerking met andere organisaties

Uit onderstaande bevindingen blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom actief

samenwerkt met diverse partners inclusief het waterschap en dat deze samenwerking

ook tot concrete resultaten leidt (o.a. grondwatermeetnet, GRP, OAS-studies,

afvalwaterakkoorden, Gemeentelijke Wateropgave, actieve rol in SWWB,

samenwerking bij de uitvoering van water gerelateerde projecten zoals

baggerprojecten).

Waterpartners

Het waterplan ‘Het water te bergen’ is in samenwerking met het waterschap

Scheldekwartier, Hoogheemraadschap West-Brabant, Brabant Water NV, provincie

Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Directie Zeeland opgesteld.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Bergen op Zoom is conform de

wettelijke richtlijnen opgesteld in overleg met de volgende instanties18:

- Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

- De waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerders;

- Het Waterschap Brabantse Delta (rechtsopvolger van het waterschap

Scheldekwartier en Hoogheemraadschap West-Brabant);

- Rijkswaterstaat directie Zeeland.

SWWB (Samenwerking Water West-Brabant)

Op regionaal niveau is sprake van samenwerking tussen gemeenten en

waterschappen. De gemeente Bergen op Zoom is verbonden aan de Samenwerking

Water West Brabant (SWWB). SWWB bestaat uit 27 gemeenten en 3 waterschappen

en is een samenwerkingsverband op het gebied van water en riolering. Behalve de 19

gemeenten van de Regio West-Brabant behoren ook de 8 gemeenten van het

Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) tot de Samenwerking Water West-Brabant.

Alle deelnemende West-Brabantse gemeenten en waterschap Brabantse Delta hebben

op 25 februari 2010 het convenant "Samenwerken in de afvalwaterketen" getekend.

Het convenant beoogt onder andere samenwerking op het gebied van het ontwikkelen

en uitwisselen van kennis en innovatie, uitvoeren van OAS-studies, communicatie,

18 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.1.

Subvraag:

iii. In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een

effectieve samenwerking met andere organisaties, met name het

waterschap?

Norm:

- De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken hieromtrent

zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De afspraken zien toe

op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).

- Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het

waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.

- Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.

Oordeel: Voldoet aan norm
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onderzoek, uitwisseling van personeel.19 Na het akkoord tussen VNG en unie van

Waterschappen op 8 april 2010 is de SWWB gestart met een onderzoek om deze

samenwerking te realiseren. Op 6 oktober 2010 heeft een bestuurlijke bijeenkomst

plaatsgevonden waarin vrijwel alle gemeenten en waterschappen in Samenwerking

Water West-Brabant zich in principe positief hebben uitgesproken over een

slotverklaring. De slotverklaring markeert de start van een traject waarin wordt

verkend of maatschappelijk voordeel valt te halen uit verdergaande samenwerking in

de afvalwaterketen. Doelstelling is uiteindelijk om per jaar 23 miljoen euro minder

kostenstijging te hebben bij een minimaal gelijkblijvend ambitieniveau, ofwel Minder

Meer Kosten. De gemeente Bergen op Zoom heeft ingestemd met de slotverklaring.

SWWB begon als platform om kennis en ervaring op het gebied van water te delen.

Inmiddels zijn er werkeenheden gevormd om te bezien op welke wijze zoveel

mogelijk kan worden samengewerkt om kosten te besparen en het rioleringsbeleid

doelmatig uit te voeren. De gemeente Bergen op Zoom bevindt zich in werkeenheid

1, samen met de gemeenten Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen en

Roosendaal.

Grondwatermeetnet

Het is een landelijke tendens om beleidsregels op elkaar af te stemmen en

gezamenlijk beleid op te stellen. Met betrekking tot de aanleg van het

grondwatermeetnet heeft de gemeente Bergen op Zoom een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten met de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Zundert,

Moerdijk, Geertruidenberg, Halderberge, Etten-Leur en Gilze en Rijen (24 februari

2010). 20 Deze overeenkomst is opgezet omdat er middels samenwerking

schaalvoordelen, zekerheid, vertrouwen, kennisdeling en ervaring kan worden

beoogd. Door middel van een grondwatermeetnet wensen de partijen inzicht te

krijgen in de grondwaterstanden en fluctuaties van de grondwaterstanden in de tijd.

Partijen wensen te zorgen voor een goede opslag en toegankelijkheid van de

verkregen meetgegevens. De 9 West-Brabantse gemeenten hebben vervolgens de

realisatie van het grondwatermeetnet aanbesteed en gegund aan een externe partij.21

Waterschap

De samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap Brabantse

Delta blijkt onder andere uit diverse verslagen die zijn opgenomen als bijlagen

(bijlage IX Reacties en verslagen overleg provincie Noord-Brabant, waterschap

Brabantse Delta en Rijkswaterstaat, directie Zeeland) bij het GRP 2008-2012.

Met het waterschap Brabantse Delta vindt structureel 2x per jaar bestuurlijk overleg

plaats, voorafgegaan door ambtelijk vooroverleg. Het waterschap heeft een

strategisch relatiemanager die bij deze overleggen aanwezig is. Daarnaast vindt

ambtelijk projectmatig overleg plaats. Voorbeelden hiervan zijn de baggerprojecten

waarbij projectteams worden ingezet bestaande uit mensen van zowel de gemeente

als het waterschap. Uit het gesprek met het waterschap is naar voren gekomen dat

men ambtelijk ook van plan is periodiek (1x in de twee maanden) een overleg in te

19 Nieuwsbrief waterschap Brabantse Delta, 2010.
20 Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).
21 Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10 september 2010).
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plannen waar de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkelingen en Openbare Ruimte van de

gemeente aanschuiven.

Verder heeft de gemeente aangegeven op dit moment bezig te zijn om tussen het

bestuurlijke en ambtelijke overleg een afdelingshoofdenoverleg in te stellen, om de

effectiviteit van het overleg met het waterschap verder te verbeteren.

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de samenwerking tussen de gemeente

Bergen op Zoom en het waterschap over het algemeen goed verloopt. Het

waterschap typeert de gemeente als een erg actieve gemeente, die fanatiek inzet op

afkoppelen. Het waterschap heeft aangegeven dat de kwaliteit van de riolering in

Bergen op Zoom goed op orde is. Dit blijkt onder andere uit het gedetailleerde

Basisrioleringsplan van de gemeente. De gemeente voldoet aan de basisinspanning.

Bergen op Zoom is een gemeente die zelf veel onderneemt, en in vergelijking met

andere gemeenten weinig vragen hoeft te stellen aan het waterschap. In

Werkeenheid 1 vervult de gemeente de voorzitters- en secretarisrol. In geval van

klachten die zowel betrekking hebben op terrein van Waterschap als gemeente, of als

klachten betreffende werkgebied van Waterschap bij gemeente binnenkomen en

andersom dan zoeken de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap elkaar op.

De samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Bergen op Zoom heeft

betrekking op inhoudelijke onderwerpen, waarvan enkele hieronder worden

besproken.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Het GRP is goedgekeurd door het Waterschap en de provincie. Het waterschap heeft

in het interview aangegeven dat zij daarbij vooral kijkt of het GRP klopt: wordt

riolering tijdig vervangen? welke onderzoeken worden uitgevoerd? worden emissies

beperkt? etc. Uit de documenten blijkt dat het waterschap betrokken is geweest bij

het opstellen van het GRP. Deze betrokkenheid is beperkt gebleven, zo blijkt uit de

brief ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen op Zoom 2008-2012’ van 12 juni 2008 van

het Waterschap aan de gemeente is de volgende passage opgenomen:

“Het waterschap is in de totstandkoming van het GRP in beperkte mate betrokken

door de gemeente. De bevindingen en opmerkingen van het waterschap op eerdere

versies van het GRP zijn gedeeltelijk opgenomen en beantwoord”.

Toets bij ruimtelijke projecten

In 2003 is de Wet Ruimtelijke Ordening aangepast in die zin dat er voor elke R.O.-

procedure een zg."watertoets" uitgevoerd moet worden.

In de gemeente Bergen op Zoom bestaat op bestuurlijk niveau het Platform Water,

waarin naast waterschap en gemeente ook de Provincie, Rijkswaterstaat, Evides en

Brabant Water deel nemen. Met het Platform Water wordt ingezet op een integrale

aanpak van de hoofdzakelijk ruimtelijke projecten, onder meer in het licht van het

Waterbeleid voor de 21ste eeuw en de Europese Kaderrichtlijn Water.

Op ambtelijk niveau vindt structureel het zogenaamde ‘Watertoetsoverleg’ plaats met

betrekking tot de ruimtelijke plannen binnen de gemeente. Binnen dit overleg worden

de Ruimtelijke Ordeningsplannen tijdig onder de aandacht van het waterschap

gebracht, zodat deze haar belangen en adviezen in kan brengen.
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Gemeentelijke Wateropgave

De nota Gemeentelijke Wateropgave is vastgesteld door het College van

Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad en het dagelijks bestuur van het

waterschap. Met deze bestuurlijke verklaring is over en weer aangegeven welke rol

men op zich neemt om samen de beoogde doelstellingen te realiseren.22

De Gemeentelijke Wateropgave omvat een uitwerking van de taakverdeling en

kostenverdeling tussen het Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Bergen op

Zoom.

In de nota is opgenomen dat tussen de gemeente en het Waterschap veelvuldig

overleg plaatsvindt.23 Zo vindt twee keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats.

Jaarlijks wordt het bij het Gemeentelijke Wateropgave behorende uitvoerings-

programma aan de orde gesteld in het eerder besproken Platform Water en zowel

door het bestuur van het waterschap als de gemeente vastgesteld.24

Afkoppelen

Zoals in de vorige paragraaf aan de orde is geweest, wil de gemeente blijven inzetten

op grootschalig afkoppelen om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren.

De gemeente heeft dit standpunt kenbaar gemaakt bij de overleggen die hebben

plaatsgevonden over het gezamenlijk, tussen het waterschap en de gemeenten

binnen het beheersgebied van het waterschap, op te stellen hemelwaterbeleid. 25 Uit

gesprekken is naar voren gekomen dat hoewel het Waterschap voorheen ook groot

pleitbezorger was van afkoppelen, binnen het hemelwaterbeleid nu vooral wordt

ingezet op bedachtzaam omgaan met afkoppelen. Afkoppelen is namelijk niet onder

alle omstandigheden de juiste keuze voor het lokale en regionale watersysteem.

In de brief van het Waterschap aan de gemeente met betrekking tot het Gemeen-

telijk Rioleringsplan 2008-2012 van 12 juni 2008 wordt gesteld door het Waterschap:

“In het kader van de OAS-en die het waterschap gezamenlijk met de gemeentes

binnen zijn beheersgebied uitvoert, geldt echter een belangrijk uitgangspunt dat de

doelstellingen worden bereikt tegen de laagst maatschappelijke kosten. Dit is in veel

gevallen niet te rijmen met afkoppelen. Tevens kan afkoppelen lokaal leiden tot een

verslechtering van de waterkwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om het cumulatief

effect van zware metalen en bestrijdingsmaatregelen”.

In het huidig Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de doelstellingen van de gemeente uit

het Waterplan niet gewijzigd en blijft de gemeente inzetten op grootschalig

afkoppelen.

In de Gemeentelijk Wateropgave is aangegeven dat binnen het hemelwaterbeleid wel

nadrukkelijk is afgesproken dat de gemeente het waterschap vroegtijdig betrekt bij

haar afweging van doelmatigheid. In de Gemeentelijke Wateropgave is ook

22 Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,

p.43.
23 Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,

p.43.
24 Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,

p.8 en 28.
25 Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,

p.28.
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aangegeven dat in de komende planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan de

gemeente en het waterschap de oorspronkelijke doelstellingen uit het waterplan

tegen het licht zullen houden en heroverwegen.

OAS-studies en afvalwaterakkoorden

De riolering van Bergen op Zoom voert af naar twee rioolwaterzuiveringsinstallaties

(rwzi’s): Halsteren en Bath. Voor deze twee rwzi’s zijn OAS-studies uitgevoerd.

Daarnaast is binnen de OAS Bath een deelstudie afgerond. Het betreft het gedeelte

dat via de persleiding van Wouw is aangesloten op de afvalwaterpersleiding van het

waterschap. 26 De OAS-studies Halsteren en Wouw zijn afgerond. De

afvalwaterakkoorden die voortvloeien uit deze OAS-studies zijn bijna ondertekend.

Met betrekking tot de OAS Halsteren spelen nog discussiepunten over de verdeling

van het geld tussen de gemeente en het Waterschap. Dit heeft er mee te maken dat

Halsteren een pilot was en voor deze pilot van te voren geen verdeelsleutel is

afgesproken, daar waar dat in de regel voorafgaand aan een OAS-studie gebeurt. De

OAS-studie Bath moet nog worden opgesteld, de studie loopt op het moment van dit

onderzoek.

Nutsbedrijven

De gemeente heeft een aparte medewerker verantwoordelijk gemaakt voor de

samenwerking met de nutsbedrijven. Het overleg met de nutsbedrijven vindt om de 2

à 3 maanden plaats.27 De partijen die daarbij zijn betrokken zijn Enexis, KPN, Brabant

Water, afdeling Projecten, Ziggo. Tijdens de overleggen worden lopende projecten en

de stand van zaken daaromtrent besproken.28

De nutsbedrijven hebben een samenwerkingsverband opgezet ‘Synfra’. Dit

samenwerkingsverband is actief in delen van Brabant (onder andere in Bergen op

Zoom, Oosterhout, Moerdijk, Etten-Leur, Breda, Rucphen, Zundert, Geertruidenberg),

daarnaast in delen van Zeeland en Zuid-Limburg. Het samenwerkingsverband bestaat

uit Brabant Water, Delta, Endinet, Enexis, Intergas, KPN Telecom, Waterleidings-

maatschappij Limburg en Ziggo. Synfra beheert de data werkzaamheden van de

diverse nutsbedrijven.

3.5 Doelstelling en kwaliteitseisen

Subvraag:

iv. Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke doelstellingen

en kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. het inzamelen en

transporteren van afval- en hemelwater, en het voorkomen van

wateroverlast?

Norm:

Het waterbeheerplan of rioleringsplan van de gemeente bevat duidelijke en

meetbare doelstellingen en kwaliteitseisen.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

26 Watertaken: Gemeentelijke Wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p.30.

27 Verslag nutsbedrijven overleg 17 maart 2010, gemeente Bergen op Zoom.
28 Diverse verslagen nutsbedrijven overleg 2010, gemeente Bergen op Zoom.
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In het GRP van de gemeente Bergen op Zoom is aangegeven dat met de zorgplicht

voor de riolering invulling wordt gegeven aan de volgende primaire doelstellingen29:

- Duurzame bescherming volksgezondheid;

- Duurzame bescherming van natuur en milieu;

- Handhaving goede leefomgeving.

De doelen uit het GRP 2008-2012 zijn – mede op basis van de evaluatie van het

vorige GRP (zie paragraaf 3.2) - dezelfde als de doelen uit het GRP 2003-2007. Deze

doelen betreffen30:

- Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde

afvalwater;

- Doelmatige inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt

op het perceel waar op het valt;

- Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;

waarbij:

- Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden

voorkomen; en

- Zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin

van het woord).

- Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering.

In het GRP wordt aangegeven dat doelen gespecificeerd dienen te worden in

functionele eisen en maatstaven. De functionele eisen zijn vooral kwalitatief van aard

en geven aan welke randvoorwaarden gesteld moeten worden om de doelen te

bereiken. De maatstaven vormen een kwantitatieve invulling van de functionele

eisen. In bijlage 4 is een totaal overzicht van de doelen en bijbehorende functionele

eisen opgenomen. Er is tevens sprake van kwaliteitseisen zoals:

- Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden; Geen

overtredingen van de Lozingsvoorwaarden bij of krachtens de Wet Milieubeheer.

Daarnaast in detail: geen foutieve aansluitingen, vervuilende locaties op

gescheiden rioolstelsels zijn geïdentificeerd en met 95% teruggebracht.

- Het stedelijk afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de RWZI te bereiken;

Geen verloren berging, met direct nadelig effect op het functioneren van de

riolering;

- De afstroming dient gewaarborgd te zijn; Verblijftijd niet langer dan 24 uur;

- Hemelwater wordt zoveel mogelijk gebruikt binnen de lokale waterhuishouding;

In totaal dient in 2018 minimaal 50% van het totaal verhard afvoerend oppervlak

van gemengde en verbeterd gescheiden stelsels (situatie 2002) te zijn

afgekoppeld.

Uit bovenstaande blijkt dat de doelstellingen uit het GRP 2008-2012 algemeen (maar

niet in alle gevallen duidelijk en meetbaar) geformuleerd zijn. Doelstellingen zijn

uitgewerkt in meer gedetailleerde functionele eisen, maatstaven en meetmethoden,

maar deze zijn vooral technisch en operationeel van aard. Daarmee voldoet de

gemeente deels aan de norm.

29Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, , p.23.

30 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.25.
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Zoals eerder aangegeven, wordt in paragraaf 6.6 uitvoerig ingegaan op de realisatie

van de hierboven besproken doelstellingen.

3.6 Wet- en regelgeving

Subvraag:

v. Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?

Norm:

Het rioleringsplan en andere relevante documenten zoals de jaarlijkse beheerplannen

worden actueel gehouden naar aanleiding van nieuwe wetgeving.

Oordeel: Voldoet aan norm.

De Wet Gemeentelijke Watertaken stelt dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen ten

aanzien van de hemelwaterzorgplicht, de grondwaterzorgplicht en de

afvalwaterzorgplicht. Dit heeft tot gevolg dat het gemeentelijk rioleringsplan moet

worden uitgebreid met de beleidstaken als gevolg van de Wet Gemeentelijke

Watertaken. De gemeente Bergen op Zoom dient hiervoor een Verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan (VGRP) op te stellen. Gemeenten mogen dit tot uiterlijk 2013 doen.

In het GRP is opgenomen dat de gemeente Bergen op Zoom in de beleidsplanperiode

van dit GRP onderzoek zal verrichten naar de implementatie van de nieuwe wet zodat

de volgende beleidsplanperiode een volwaardig verbreed GRP kan worden opgesteld.

Ook is opgenomen in het GRP 2008-2012 dat waar kan wordt geanticipeerd op nieuwe

wet- en regelgeving.31 In de gesprekken is aangegeven dat een voorbeeld hiervan is

het in samenwerking met andere gemeenten opzetten van een grondwatermeetnet.

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de gemeente nog niet gestart is met de

voorbereidingen voor het opstellen van een VGRP. Aangegeven is dat het werken met

een VGRP voor de gemeente niet veel anders is dan werken met het huidige GRP

omdat de gemeente met het vigerend GRP reeds heeft geanticipeerd op de wijziging

van wet- en regelgeving in het kader van de o.a. de Wet Gemeentelijke Watertaken.

3.7 Externe deskundigheid

Subvraag:

vi. In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt

hiervoor gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de

gemeente zelf over voldoende kennis?

Norm:

Uit relevante informatie blijkt (zoals de jaarlijkse onderhoudsplannen en uitvoering

daarvan) dat gemeenten goed zelf invulling kunnen geven aan het jaarlijkse

onderhoud en beheer, gebruik makende van externe deskundigheid voor specifieke

taken.

Oordeel: Voldoet aan norm.

31 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 ‘populaire versie’ (7 november 2007), gemeente Bergen op
Zoom, p.18
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Deskundigheid op het gebied van rioleringsbeleid en -beheer is binnen de gemeente

Bergen op Zoom op belangrijke posten aanwezig. Cruciale functies worden bekleed

door inhoudelijke experts van de gemeente zodat voldoende kennis en inzicht binnen

de eigen organisatie aanwezig blijft om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de gemeente de volgende taken zelf

uitvoert:

- In enkele gevallen de projectleiding;

- Communicatie; opstellen randvoorwaarden voor projecten; toetsen ontwerpen en

bestekken; oplossen van kleine wateroverlastlocaties;

- Het opstellen van Beleid, Beheer & Advies alsmede het uitvoeren van 1e lijns

onderhoud aan riolen en rioolgemalen (storingen);

- Financiën;

- Opstellen masterplannen en afkoppelplannen, die de basis vormen voor de

rioolontwerpen;

- Aanbesteding.

In het GRP 2008-2012 is aangegeven dat het Bureau Beheer en Advies van de

afdeling Openbare ruimte verantwoordelijk is voor het beheer van de riolering. 32

Binnen dit Bureau zijn drie binnendienstmedewerkers en vier buitendienst

medewerkers betrokken bij de rioleringszorg. Aangegeven is dat de gemeente bewust

kiest voor het inzetten van flexibele capaciteit om te kunnen sturen op basis van

productvolumina (werkaanbod).

Voorbereiding van het beleid vindt in Bergen op Zoom regelmatig plaats met externe

deskundigheid. Voor het opstellen van het GRP is een extern bureau ingehuurd. In de

gesprekken is aangegeven dat de gemeente op deze wijze op een uiterst doelmatige

en doeltreffende manier kennis en expertise uit de markt haalt. Ook bij het opstellen

van het VGRP zal dit het geval zijn. Het externe bureau fungeert als lid van het team.

Zij is penvoerder en kan ontbrekende informatie inbrengen. Het product blijft een

product van de gemeente.

In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente verder inhuurt voor de volgende

taken: projectvoorbereiding, directievoering en toezicht, projectrealisatie en in enkele

gevallen voor projectleiding. Projectleiders worden daarbij ingehuurd voor de integrale

projectaanpak van voorbereiding t/m uitvoering. Projectleiders worden wel altijd aan

het team gebonden. Taken die de gemeente uitbesteed zijn het doorrekenen van

masterplannen vanwege de complexiteit van de modellen en het maken van ontwerp

en bestek.

32 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op

Zoom, p.35.
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4 Kosten rioleringsbeleid- en beheer

In dit hoofdstuk wordt de financiële invalshoek van het rioleringsbeleid- en beheer

behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag B zijn aan het begin van

elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag B bestaat uit 8 normen. De

bevindingen worden telkens per norm weergegeven.

4.1 Inzicht in kosten

Uit het GRP 2008-2012 wordt duidelijk dat het rioleringsplan is gebaseerd op actuele

inspecties.

De toestand van de riolering wordt in de gemeente Bergen op Zoom onder andere

bepaald met behulp van inspecties. Op basis van de inspectiegegevens stelt de

gemeente jaarlijks een renovatiebestek op. Hierin wordt het correctief onderhoud

opgenomen zoals het frezen van rioolstrengen bij wortelingroei, het repareren van

een doorstekende inlaat en het relinen van riolen. Ook ander klein onderhoud zoals

het herstellen van ingestorte putten, huisaansluitingen, kolken of buizen vallen onder

dit bestek. 33 Daar waar het niet meer mogelijk is de normtoestand middels correctief

onderhoud te bereiken wordt overgegaan tot volledige vervanging van het riool.

33 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.40.

Deelvraag B

Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid

en –beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en

bedrijven in rekening gebracht? Waardoor worden -– op hoofdlijnen –

verschillen in tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?

Subvraag:

i. Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op

langere en korte termijn?

Norm:

Het rioleringsplan is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens over het

rioleringstelsel. Jaarlijks wordt op basis daarvan een plan opgesteld voor

onderhoud, aanleg en vervanging van riolering, waarin de kosten op langere en

kortere termijn inzichtelijk worden gemaakt.

Oordeel: Voldoet aan norm.
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Voor de vervangingsplanning wordt uitgegaan van de leeftijd van de riolering en de

inspectieresultaten. 34 Voor geïnspecteerde riolen wordt op basis van inspectie-

resultaten de restlevensduur bepaald en voor niet geïnspecteerde riolen wordt

uitgegaan van een gemiddelde levensduur van ca. 60 jaar. Het streven is de

vervangingen zoveel mogelijk te combineren met herinrichting, wegreconstructies c.q.

groot onderhoud aan wegverhardingen en maatregelen wateroverlast.

De gemeente Bergen op Zoom werkt met een 10-jarige inspectiecyclus. Dit betekent

dat alle riolen in principe eenmaal per tien jaar worden geïnspecteerd en beoordeeld.

Uitgegaan wordt van het jaarlijks inspecteren van circa 10% van het totale stelsel.

Reiniging vindt plaats in combinatie met inspectie. Objecten zoals kolken en goten, en

gemalen worden vaker gereinigd. De gemeente stelt hiertoe jaarlijks een reinigings-

en inspectieprogramma op.

In het GRP wordt aangegeven dat de kwaliteit van de riolering voor bepaalde

toestandsaspecten wordt gemeten en vervolgens wordt getoetst aan twee

maatstaven, te weten de waarschuwingsmaatstaf en de ingrijpmaatstaf. Wanneer de

kwaliteit onder een bepaalde norm komt (waarschuwingsmaatstaf) dan moet de

beheerder het riool nader in de gaten houden, maar onderhoud is nog niet nodig.

Wanneer de kwaliteit voldoet aan de ingrijpmaatstaf moet een rioolreparatie of

renovatie worden uitgevoerd. Van de totale riolering (gemengd en (verbeterd)

gescheiden stelsels, 426 km) is van 78 km riool de kwaliteit lager dan de norm

ingrijpmaatstaf. In paragraaf 6.1 wordt hier nader op ingegaan.

In het GRP is aangegeven dat de totale kosten voor inspectie en reiniging jaarlijks

toenemen. Dit als gevolg van de vervanging van de gemengde riolering door

gescheiden riolering en het realiseren van nieuwbouw waardoor het totale areaal aan

vrijvervalriolering jaarlijks toeneemt.

34 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.40.



36 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

In het GRP 2008-2012 wordt in hoofdstuk 7 inzicht gegeven in de personele en

financiële consequenties van het plan voor een periode van 5 jaar. Onderstaand zijn

de lasten weergegeven:

Jaar Inspectie

+reiniging

onderhoud Toegerekende

kosten

(baggeren)

Overige

exploitatie-

kosten

Organi-

satie

totaal

2008 437 753 1032 1845 1347 5414

2009 450 754 532 1845 1365 4946

2010 466 756 32 1845 1381 4480

2011 481 757 32 1845 1404 4519

2012 495 759 32 1845 1423 4554

bedragen in tabel *1000 euro
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2008 4740 219 2160 891 59 1390 435 3106 13000

2009 4740 17 2160 115 47 1825 125 9000

2010 4740 392 2160 367 47 1325 125 9000

2011 4740 17 2160 154 47 0 95 1787 9000

2012 4740 17 2160 242 47 0 95 1699 9000

bedragen in tabel *1000 euro

In de bijlagen van het GRP is een doorkijk gegeven over de periode 2008-2067. Een

dergelijke doorkijk is van belang om te bezien hoe de kosten zich op lange termijn

ontwikkelen (en welke pieken zich daarin voordoen) en wat dit betekent voor de

ontwikkeling van het tarief op de meer korte termijn. De vijf jaren van het GRP zijn

de eerste vijf jaren van de plancyclus. Het GRP legt weer de basis voor de jaarlijkse

plannen. In paragraaf 6.3 wordt hier nader op ingegaan.

Uit het vorenstaande blijkt dat het GRP is gebaseerd op actuele inspecties en actuele

gegevens over het rioleringsstelsel. De resultaten van de inspecties worden

meegenomen in de jaarlijkse plannen die zijn afgeleid vanuit het GRP. Het GRP geeft

een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op korte en langere termijn.
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4.2 Verdeling lasten

Subvraag:

ii. Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en

toekomstig gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?

Norm:

Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met huidig en toekomstig

gebruik (toekomstige investeringen, vervangingen).

Oordeel: Voldoet aan norm.

In het GRP 2008-2012 is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de

tarieven in de periode 2008-2012, gebaseerd op de inschatting van de

lastenontwikkeling, de ontwikkeling van het aantal heffingsobjecten. 35

De gemeente Bergen op Zoom hanteert een basistarief voor alle gebruikers van een

op de riolering aangesloten gebouwde onroerende zaak, van waaruit afvalwater

direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Daarnaast kent de

gemeente een aanslag voor grootgebruikers welke wordt opgelegd aan de gebruiker

van een onroerende zaak van waaruit jaarlijks meer dan 1000 kubieke meter aan

afvalwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

De verwachte ontwikkeling van het tarief ziet er volgens het GRP als volgt uit:

Jaar Basistarief Aanslagbedrag

grootgebruikers

Stijging basistarief

2007 240,96 20,63

2008 289,25 24,76 20%

2009 330,78 28,32 14%

2010 341,38 29,22 3%

2011 351,71 30,11 3%

2012 362,41 31,02 3%

In het GRP is aangegeven dat het strikt hanteren van het financieel model voor

berekening van het rioolrecht tot een hoger tarief leidt van respectievelijk 20% in

2008 en 14% in 2009. De gemeente hanteert dit financieel model strikt omdat geen

sprake is van significante wijzigingen in beleid. Uit de gesprekken is naar voren

gekomen dat het hanteren van het model betekent dat vanuit de doorkijk van 60 jaar

wordt teruggerekend wat elk jaar als heffing gehanteerd zou moeten worden. Dit

model is gebaseerd op 100% kostendekking. Deze werkwijze is een waarborg dat bij

de verdeling van de lasten in voldoende mate rekening wordt gehouden met huidig en

toekomstig gebruik.

In de gesprekken is aangegeven dat het tarief in de praktijk vaak niet in lijn blijkt te

zijn met het GRP. Zo is het tarief in 2010 niet verhoogd en in 2011 alleen

geïndexeerd. Dit komt omdat het vaststellen van de heffing een politieke keuze is

35 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.71.
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waardoor deze vaak lager wordt vastgesteld dan het GRP feitelijk aangeeft op basis

van lifecycle kosten.

Op basis van meer recente gegevens uit programmabegrotingen kunnen de werkelijk

vastgestelde tarieven van het rioolrecht worden weergegeven:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gebruiker tot

1000 m3

139,31 145,92 171 194,40 215,76 240,96 267,12 298,44 298,44 307,44

Gebruiker per

100 m3 boven

1000 m3

18,48 20,64 22,91 23,88 23,88 24,61

Uit de tabel blijkt dat het tarief in de periode 2002-2011 zeer sterk gestegen is. In het

GRP is met betrekking tot de sterke stijging van de tarieven, aangegeven dat het

financiële beleid van het vorige GRP is gecontinueerd en dat het financiële rekenmodel

(financiële doorkijk) strikt wordt gehanteerd. Het uitgangspunt opgenomen in het GRP

2003-2007 dat het rioolrecht na 2011 kostendekkend is, wordt gecontinueerd in het

GRP 2008-2012. Om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te behalen is in

het GRP een modelmatige benadering gehanteerd voor het bepalen van het tarief,

welke gebaseerd is op de lifecycle kosten.

In de begroting 2011 is aangegeven dat een stelselwijziging heeft plaatsgevonden. In

2010 heeft gemeentebreed een aanpassing plaatsgevonden van de afschrijvings-

systematiek van annuïtair naar lineair plaatsgevonden. Hierdoor is 5,8 mln. euro van

de egalisatiereserve riolen afgeboekt.

Als gevolg van deze stelselwijziging is de egalisatiereserve riolen vanaf 2011

afgenomen en in 2013 en 2014 naar verwachting zelfs negatief. In de gesprekken is

aangegeven dat het effect van deze stelselwijziging bij het VGRP duidelijk wordt. De

raad is hier ook over geïnformeerd via de commissie 213a, de nota investeren en

activeren die is geëffectueerd in de begroting 2011.

Over de kostendekkingsgraad is in de begrotingen tot en met 2010 aangegeven dat

doel is dat de rioolheffing vanaf 2011 kostendekkend is. Echter in de begroting 2011

is aangegeven dat dit doorgeschoven is naar 2013. Uit de gesprekken is naar voren

gekomen dat door de politieke keuzes de kostendekkendheid van het GRP niet

gevolgd wordt. Het verschil in kostendekkingsgraad bedraagt thans € 45 per

huisaansluiting in relatie tot het GRP (volgens het financiële model zou het tarief bijna

€350 moeten bedragen, het tarief bedraagt thans ca. €305). In de reguliere p&c-

documenten wordt niet gerapporteerd over de kostendekking.

De benchmark van Rioned laat zien dat Bergen op Zoom in vergelijking met andere

gemeenten veel vervangingen en ombouw operaties heeft. In de toekomst wordt

verwacht dat Bergen op Zoom ook relatief veel moet vervangen/renoveren.
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Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stedelijkheid als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stelselleeftijd als Bergen op Zoom

Vergelijkbare bodemsoort als Bergen op Zoom

Nederland

4.3 Activiteiten / projecten versus kosten

Subvraag:

iii. Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd tegen

welke kosten?

Norm:

De activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd

conform de planning. Begrote en werkelijke kosten van deze activiteiten /

projecten zijn administratief vastgelegd en binnen budget.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

Rapportage over de planning vindt plaats in jaarrekeningen en in de evaluatie in het

GRP 2008-2012. In de jaarrekeningen 2006 en 2007 wordt niet specifiek voor

riolering inzicht gegeven in het verschil in baten en lasten. In de jaarrekeningen 2008

en 2009 wordt het verschil in lasten en baten tussen realisatie en begroting na

wijziging specifiek voor de riolering weergegeven. In de jaarrekening 2009 is daarbij

ook een toelichting gegeven waardoor deze verschillen worden veroorzaakt.

Onderstaand is - ter illustratie van het type informatie in de jaarrekening - een

beschrijving gegeven van de belangrijkste informatie zoals opgenomen in de

jaarrekeningen.36

36 De verantwoording heeft betrekking op de doelstellingen in het GRP 2003-2007, te weten:

jaarlijks afkoppelen van circa. 16,5 ha en een equivalent van 10 km rioolvervanging ofwel een

gemiddeld investeringsniveau van 10 mln. euro per jaar. In het GRP 2008-2012 is een van de

doelstellingen te komen tot een equivalent van 10 km rioolvervanging ofwel een gemiddeld

investeringsniveau van 10 mln. euro per jaar. Verder is opgenomen dat in deze planperiode 50

ha. afgekoppeld wordt, ofwel gemiddeld 10 ha. per jaar.
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Jaarrekening 2006

- In 2006 is 13,0 ha afgekoppeld. Het verschil wordt veroorzaakt doordat enkele

grote projecten die in 2006 zouden starten verschoven zijn naar 2007.

- In 2006 is minder gereinigd en geïnspecteerd dan gepland. Aangegeven is dat de

urgentie lager is, omdat de gemiddelde kwaliteit van de riolering gestegen is

doordat enkele jaren reeds een inhaalslag is uitgevoerd.

Een aantal projecten is vertraagd o.a. omdat rioolvervanging gecombineerd wordt met

herinrichting.

Jaarrekening 2007

- In 2007 is een investeringsniveau van 12 mln euro aan rioolvervanging

gerealiseerd.

- In de planperiode was voorzien dat een hoeveelheid van 82,5 ha verhard

oppervlak zou worden afgekoppeld, 70 ha is afgekoppeld. Aangegeven is dat dit

het gevolg is van temporisering van de projecten: Blokkendoos, Buitenvest/

Mozartlaan/Ravelstraat, Borgvliet en Glymesstraat e.o. Na realisatie van deze

projecten is de doelstelling van 82,5 ha gerealiseerd.

- Verder is aangegeven welke projecten in 2007 zijn gerealiseerd of een status van

75% of meer kennen en welke projecten zijn opgestart.

- Daarnaast is aangegeven dat volgens planning 21 km riool gereinigd en

geïnspecteerd is en 1 km riool gerelined is.

Jaarrekening 2008

- In 2008 is 12 km rioolvervanging gerealiseerd.

- In 2008 is bijna 13 ha. afgekoppeld.

- In de jaarrekening is aangegeven dat in 2008 op diverse locaties wateroverlast is

opgetreden. Op deze locaties zijn maatregelen getroffen.

- In 2008 is ca. 30 km riolering gereinigd en geïnspecteerd en 1 km gerelined.

- Alle kolken zijn in 2008 2x keer gereinigd, op kritieke wateroverlast locaties zijn

de kolken 4x gereinigd.

- Verder zijn in 2008 ook de werkzaamheden aan het Bergbezinkbassin afgerond.

Jaarrekening 2009

- In 2009 is 6,7 ha afgekoppeld.

- In 2009 is ongeveer 4 km riolering vervangen. 37 De gemeente geeft in de

jaarrekening aan dat de opgaaf gezien de afname van de totale lengte gemengd

riool mogelijk niet compleet is of dat de stand van zaken van de revisie niet

synchroon loopt met de opgave afgekoppelde projecten.

- In 2009 zijn meer opbrengsten geboekt gerelateerd aan het grootverbruik. In

werkelijkheid bleek de oplegging voor grootverbruikers veel hoger te zijn dan

geraamd ca. 660.000. Daarnaast is een subsidie ontvangen van ca. 250.000 voor

afkoppelprojecten.

- Voor wat betreft de lasten laat het product een overschrijding zien van ca.

500.000. Dit is met name het gevolg van diverse noodreparaties die niet waren

begroot.

37 Uit de programmasheet 2009 blijkt dat in 2009 een equivalent ter grootte van € 10 mln. is
gerealiseerd, waarvan ongeveer 4 km riolering is vervangen.
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Uit de evaluatie in het GRP 2008-2012 van de voorgaande planperiode komt naar

voren dat ten gevolge van vertraging in de uitvoering van projecten begrote

investeringen niet geheel zijn gerealiseerd binnen de planperiode en doorlopen in de

volgende planperiode. 38 Daardoor waren de kosten in de afgelopen planperiode

jaarlijks lager dan begroot. Daarnaast zijn kosten lager uitgevallen omdat, ten

gevolge van gunstige openbare aanbestedingen, rioleringsprojecten goedkoper zijn

uitgevallen dan geraamd.

In de gesprekken is aangegeven dat planningen niet altijd gehaald worden. Vanwege

de integraliteit en het ‘werk met werk maken’ is sprake van relatief veel omgevings-

factoren. Deze omgevingsfactoren kunnen een verstoring opleveren in de project-

voortgang. Het sturen op deze omgevingsfactoren is binnen de gemeente een punt

van extra aandacht. Via verschillende parameters (zoals subsidies, bouwen van

woningen etc.) wordt de realisatie op de planning gestuurd.

In de jaarrekeningen en in de evaluatie van het GRP wordt duidelijk dat niet alle

projecten conform planning worden gerealiseerd. Ondanks dit gegeven realiseert de

gemeente wel haar jaarlijkse doelstelling om 10 km riool te vervangen of een

equivalent hiervan ter grootte van € 10 mln. Begrote en werkelijke kosten van

activiteiten/projecten worden administratief vastgelegd, maar zijn voor de Raad niet

per project inzichtelijk.

4.4 Raming van budgetten

Subvraag:

iv. Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? in hoeverre is

sprake van een verschil tussen de geraamde kosten en de uitgaven?

Wat zijn verklaringen voor eventuele verschillen tussen raming en

realisatie, en heeft dat geleid tot aanpassing van de

ramingsystematiek?

Norm:

De ramingsystematiek is vastgelegd in relevante documenten. Ramingen zijn

gebaseerd op objectieve kengetallen. Er is een overzicht van de geraamde kosten

en daadwerkelijke uitgaven en er is een verklaring gegeven van eventuele

verschillen.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

In het GRP 2008-2012 is aangegeven dat in het beleid is gekozen voor het vervangen

van gemiddeld tien km riool per jaar ofwel een equivalent van ca. EUR 10.000.000,-

aan rioolreconstructies per jaar. Dit is het maatschappelijk maximum, waardoor

minder riool vervangen wordt dan conform het voornemen in het huidige GRP

theoretisch gezien noodzakelijk zou zijn. De norm van 1 km staat dus equivalent aan

een vervanging van 1 mln. euro. In de gesprekken is aangegeven dat bergbezinks-

bassins derhalve worden uitgedrukt in een equivalent.

38 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.8.
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Betrokkenen hebben aangegeven dat raming van de kosten per project plaatsvindt op

basis van de kengetallen uit de diverse beleid/beheerplannen. Het projectbudget

wordt samengesteld op basis van integrale projectformulering. Dit betekent dat

meerdere producten (riolen, wegen, openbare verlichting, ISV etc.) financieel

bijdragen aan het projectbudget dat de basis vormt. Het projectbudget wordt

vastgelegd in een startdocument dat geldt als interne opdracht aan de afdeling

Vastgoed en Projecten. Aan dit startdocument wordt ook een kredietnummer

gegeven.

Hoewel de norm van 1 kilometer star is, hebben betrokkenen aangegeven dat de

norm nog steeds goed overeenkomt met de werkelijkheid, met name doordat werk

met werk gemaakt wordt. Rapportage over de realisatie per project vindt plaats via de

zogenaamde GO KITS, zijnde een korte verantwoording per project. Daarin wordt ook

gerapporteerd over de financiële voortgang en eventuele afwijkingen per project. Een

GO-KIT geeft geen verklaring voor verschillen tussen raming en realisatie. GO-KITS

worden maandelijks gebundeld en bijgehouden.

Uit het vorenstaande wordt duidelijk dat de ramingsystematiek (zij het summier) is

beschreven in het GRP 2008-2012. Op projectniveau wordt gerapporteerd over de

financiële voortgang en eventuele afwijkingen, maar in hoeverre sprake is van

structurele verschillen tussen raming en realisatie en wat de verklaringen hiervoor zijn

is moeilijk vast te stellen vanuit de documenten.

4.5 Aanbesteding

Subvraag:

v. Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?

Norm:

Beschrijvende vraag.

Oordeel: Voldoet aan norm.

In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente een aanbestedingsreglement heeft.

De afdeling Inkoop is verplicht betrokken bij Europese aanbesteding en wordt

geconsulteerd bij niet-Europese aanbesteding.

Inspecties en reiniging worden jaarlijks aanbesteed en uitbesteed door de afdeling

Openbare Ruimte van de gemeente Bergen op Zoom. Projecten worden per project

aanbesteed. Verder wordt onderhoud aan gemalen aanbesteed.

Per stadsdeel is er 1 koppel stratenmakers en 1 team rioolmedewerkers (die op 24

uurs basis werken). Een team vanuit de gemeente Bergen op Zoom doet de eerste

storingsanalyse en het eerste lijnonderhoud. Wanneer de gemeente het niet zelf kan

afhandelen wordt er aanbesteed.
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4.6 Tariefcomponenten

Subvraag:

vi. Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook

terecht opgenomen?

Norm:

De componenten die in het tarief zijn opgenomen zijn conform geldende

regelgeving.

Oordeel: Voldoet aan norm.

In hoofdstuk 2 is meer informatie opgenomen over de componenten die conform

geldende regelgeving in het tarief mogen worden opgenomen.

Uit het kostenoverzicht in het GRP (bijlage VI Overzicht lasten) is op te maken welke

kosten zijn opgenomen in het tarief. Deze kosten betreffen:

a. Exploitatiekosten, waaronder:

- Kosten voor inspecties;

- Kosten voor onderhoud;

- Overige exploitatiekosten, waaronder:

· energiekosten van de rioolgemalen;

· telefoonkosten (storingsmelding);

· kosten voor de soft- en hardware van het telemetriesysteem en het

beheersysteem;

· overige kosten verbonden aan de riolering zoals recognities,

precariorechten en verzekeringen;

· bepaalde kostenplaatsen die aan de riolering worden doorbelast.

- Toegerekende kosten, waaronder;

· Baggeren: ontstaan van de sliblaag in aantal waterpartijen in de kern

van Bergen op Zoom is voornamelijk toe te schrijven aan de

gemengde riooloverstorten zodat de kosten voor het baggeren voor

100% zullen worden gefinancierd uit het rioolrecht.

· Onderhoud waterlopen en drainage: in Bergen op Zoom wordt een

deel van de onderhoudskosten voor waterlopen en drainage

toegerekend aan het rioolrecht.

- Organisatiekosten: hierbinnen vallen reguliere taken binnen de

rioleringszorg zoals opstellen van reinigings- en inspectieplannen, opstellen

renovatieplannen etc. Naast deze taken zijn veel werkzaamheden

gerelateerd aan investeringen die als project worden uitgevoerd. De kosten

voor deze werkzaamheden kunnen worden gerekend als percentage over

de kale kostprijs. In de gemeente wordt daartoe per project in de aan te

vragen kredieten een budget van 15% opgenomen voor personele

middelen ten behoeve van voorbereiding en toezicht. Voor het

kostendekkingsplan is ervoor gekozen uit te gaan van de kosten zoals

opgenomen in de begroting 2007. Deze kosten worden jaarlijks evenredig

verhoogd met de geplande toename (in procenten) van het aantal

woningen. Vanaf 2030 tot 2068 is in het kostendekkingsplan geen

jaarlijkse verhoging van de organisatiekosten ten gevolge van nieuwbouw

gerekend.
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b. Vervangingskosten voor:

- Vrijverval riolering;

- Persleidingen;

- Rioolgemalen;

- Pompunits drukriolering;

- Randvoorzieningen;

c. Verbeteringskosten voor:

- Afkoppelen conform Waterplan;

- Basisinspanning en waterkwaliteitsspoor;

- Onderzoek;

d. Oude kapitaallasten.

Voor wat betreft de doorberekening van de overheadkosten aan de riolering, wordt

gebruik gemaakt van de systematiek waarbij overheadkosten via een opslag op het

tarief per direct productief uur worden doorberekend. De afdeling Openbare Ruimte

van de gemeente Bergen op Zoom schrijft tijd.

Er wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van het kostenmodel van de VNG. In

gesprekken is aangegeven dat dit model in 2010 verschenen is en het vigerende GRP

toen reeds was vastgesteld, waardoor het GRP niet gebaseerd is op dit model. De

gemeente heeft aangegeven bij het opstellen van het VGRP te gaan bekijken om het

model wel te hanteren. Ook is tot op heden geen gebruik gemaakt van de BZK-

handreiking kostentoerekening leges en tarieven. Ook deze handreiking is in 2010

verschenen. De gemeente heeft aangegeven dat deze handreiking aansluit bij de Wet

Gemeentelijke Watertaken, waarop door de gemeente reeds geanticipeerd is bij het

opstellen van het GRP.

De gemeente heeft aangegeven dat zij maximaal gebruik maakt van wat toegerekend

mag worden aan het tarief. De BZK-handreiking geeft aan dat het tarief gesplitst mag

worden in een waterketenheffing en een watersysteemheffing, maar hier heeft de

gemeente niet voor gekozen.

Op basis van de vorenstaande informatie kan worden geconstateerd dat alle

componenten die in het tarief zijn opgenomen daarin ook terecht zijn opgenomen.

4.7 Afstemming wegen versus riolen

Subvraag:

vii. Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen

onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden

gezamenlijke kosten toegerekend?

Norm:

De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar

afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het

onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek

plaats. Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het

rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de

riolering.

Oordeel: Voldoet aan norm.
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Inhoudelijk

In het Wegbeheerplan 2008-2012 is opgenomen dat als vertrekpunt voor een

reconstructie van een weg meestal de vervanging van het riool wordt genomen.39 Bij

de onderhoudscyclus wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur van de riolering

variërend van veertig jaar in industriegebieden tot zestig jaar in de overige gebieden.

Aangegeven is dat deze levenscyclus voornamelijk bedoeld is om kosten van het in

stand houden en het vervangen gedurende de gehele levensduur van een weg te

bepalen en een indicatie te geven wanneer bepaalde activiteiten ingepland worden.

Als blijkt dat de verharding en de riolering na zestig jaar nog in een uitstekende

conditie verkeren zal in de regel niet tot vervanging worden overgegaan, tenzij er

andere bepalende beweegredenen een rol spelen, bijvoorbeeld de herinrichting van

een wijk of wateroverlast. In de gesprekken is aangegeven dat door het bredere

scala aan afwegings- en omgevingsfactoren een wijziging in de prioritering kan

ontstaan. Aan de hand van deze prioritering worden de effecten bepaald voor de

andere beheerthema’s zoals wegen, openbaar groen en openbare verlichting.

Om de integraliteit te waarborgen werkt de gemeente met integrale

projectenkaarten. 40 De prioritering van projecten wordt bijgehouden op

prioriteitenlijsten. 41 Binnen het team Beheer en Advies bevinden zich drie teams:

Wegen & Verkeer, Openbaar groen en Riolering. Elke twee weken vindt er overleg

plaats van het team Beheer en Advies waarin de lijsten met projecten worden

besproken. Deze lijsten zijn constant in beweging.

Financieel

Uit oogpunt van kosteneffectiviteit wordt het principe gehanteerd dat geen

reconstructie wordt uitgevoerd indien de restlevensduur van de riolering nog

tenminste vijftien jaar bedraagt. De vervanging van de verharding van de weg wordt

dan opgeschoven tot de kwaliteit van de riolering structureel onder het gekozen

kwaliteitsniveau daalt en het uit het oogpunt van kwaliteit en kosteneffectiviteit niet

verantwoord is de vervanging langer uit te stellen.

Verder is in het Wegbeheerplan aangegeven dat getracht wordt zoveel mogelijk

werkzaamheden te combineren. Indien een weg herstraat moet worden, wordt

onderzocht of er ook werkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de riolering.

In het Wegbeheerplan is verder opgenomen dat bij de uitvoering van rioolprojecten er

vanuit wegen een bepaald bedrag gereserveerd is om de onderhoudswerkzaamheden

aan de verharding uit te voeren. 42 Dit wordt aan het beschikbare rioolkrediet

toegevoegd. In het Wegbeheerplan is een overzicht opgenomen van de rioolprojecten

die de komende jaren worden opgestart waarbij een bijdrage vanuit wegen komt.

In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente met integrale budgetten werkt.

Daarbij rekent de gemeente kosten aan riolen toe volgens een vastgesteld profiel dat

structureel wordt toegepast. Dit is terug te zien in schetsen met betrekking tot de

fasering van riool en wegen.43 De toerekening van kosten komt uiteindelijk terug in

39 Wegbeheerplan 2008-2012 (versie november 2007), gemeente Bergen op Zoom, p.15.
40 Functiekaart ‘Financieel overzicht wegen en riolering’, gemeente Bergen op Zoom.
41 Meerjarenplan 2011-2020 (14 april 2011), gemeente Bergen op Zoom.
42 Wegbeheerplan 2008-2012 (versie november 2007), gemeente Bergen op Zoom, p.31.
43 Schets kosten riolen ’Principedetail financiële fasering riool en wegen’, gemeente Bergen op Zoom.
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de startdocumenten en in de financiële administratie van projecten. In de

startdocumenten is per project aangegeven wat de geraamde omvang van het

benodigd budget is voor de realisatie en de dekking hiervan, waarbij onderscheid

wordt gemaakt tussen onderdelen zoals ‘wegen’, ‘riolering’ en ‘OV’.44

In het bestek zijn alle componenten uitgesplitst, om vermenging van rioolgelden met

algemene middelen te vermijden.

Uit de vorenstaande beschrijving wordt duidelijk dat er zowel inhoudelijk als financieel

sprake is van een systematische afstemming tussen onderhoud / renovatie van wegen

en van riolen.

4.8 Doorberekening van kosten

Subvraag:

viii. Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente

doorberekend?

Norm:

De wijze van kostentoerekening is vastgelegd in relevante documenten.

Oordeel: Voldoet aan norm.

In het GRP is een kostendekkingsplan opgenomen. Hieruit is op te maken welke

kosten de gemeente doorberekent in het tarief. In paragraaf 4.6 zijn deze kosten eer-

der opgenomen. De feitelijke doorberekening van kosten aan het product plaats via

facturen en/of tijdschrijven. De interne uurtarieven zijn gebaseerd op een integrale

kostenprijs (ook overheadkosten vanuit het concern). De gemeente heeft documen-

ten waarin de feitelijke doorberekening van kosten wordt uitgevoerd zoals de start-

documenten en kredietadministratie. Daarmee voldoet de gemeente aan de norm.

Tot de overheadkosten behoren o.a. de kosten van: 45

a. Management:

- Vakstudie en intern overleg voortgangsrapportages

- Overleg met bestuur

- Externe vertegenwoordiging

- Personeelsbegeleiding en beoordeling

b. Financieel-administratieve zaken

- Gebruikersadministratie

- Overleg met financiële instanties

- Salarisadministratie

- Administratie capaciteitsgebonden kosten

c. Voorlichting en juridische zaken

- Voorlichting gebruikers

- Verslaglegging extern overleg

- Afhandelen/indienen schadeclaim

- Afsluiten verzekeringen

44 Startdocument project ‘Afkoppelen hemelwater en herinrichten Nieuw-Borgvliet/Langeweg’
(10 november 2008), gemeente Bergen op Zoom.

45 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, Bijlage IV Overzicht deeltaken rioleringszorg.
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d. Secretariaat

- Tekstverwerking

- Telefoon/receptie

- Notulen en correspondentie.

In het GRP 2008-2012 is aangegeven dat in de berekeningen geen rekening is

gehouden met inflatie. Er is uitgegaan van prijspeil 2007.46 Dit betekent dat bij de in

het GRP genoemde tarieven rekening moet worden gehouden met een jaarlijkse

inflatiecorrectie.

4.9 Doeltreffendheid doorberekening van kosten

In de paragrafen 4.7 en 4.8 is reeds ingegaan op de wijze waarop kosten worden

toegerekend aan de riolering en de rioolheffing.

In het GRP 2008-2012 is aangegeven dat het uitgangspunt bij het GRP 2003-2007 is

dat het rioolrecht na 2011 kostendekkend is.47 Dit financieel beleid wordt ook met het

GRP 2008-2012 voortgezet. De jaarlijkse kosten dienen hierbij te worden gedekt uit

de jaarlijkse opbrengsten, waarbij tevens een strategische reserve wordt

aangehouden uit oogpunt van risico’s en onzekerheden. Onder de risico’s en onzeker-

heden vallen onder andere de baggerprojecten voor het saneren van waterbodems

van oppervlaktewater (parkvijvers) en grote projecten zoals het verleggen van

schoon- en vuilwaterriolering in combinatie met het project Bergse Haven. Voor het

kostendekkingsplan is geen rekening gehouden met bijdragen van derden.

Om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te behalen is in het GRP een

modelmatige benadering gehanteerd voor het bepalen van het tarief. Op basis

daarvan zou het tarief in 2008 met 20% en in 2009 met 14% stijgen. Echter in de

praktijk blijkt het tarief als gevolg van politieke keuzes door de raad af te wijken van

het GRP. Hierdoor wordt het uitgangspunt van 100% kostendekkingsgraad niet

gehaald. De kostendekkingsgraad wordt niet gerapporteerd aan de Raad.

Voor wat betreft de heffingsgrondslagen maakt de gemeente Bergen op Zoom

onderscheid tussen een basistarief voor gebruikers van een op de riolering

46 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 57.

47 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 70.

Subvraag:

ix. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de

kostentoerekening van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het

tarievenbeleid doeltreffend en doelmatig?

Norm:

De wijze van kostentoerekening bevat voldoende waarborgen voor een goede

doorberekening en is gebaseerd op het rioleringsplan met een meerjaren perspectief

voor onderhoud en vervanging, reconstructie.

Oordeel: Voldoet aan norm.
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aangesloten gebouwde onroerende zaak en een aanslag voor grootgebruikers. In de

programmabegroting 2010 is vermeld dat zal worden overgegaan op een nieuwe

heffingsgrondslag voor de rioolheffing, zijnde het waterverbruik en zal worden

voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet kent de gemeente Bergen op Zoom

inmiddels dan ook een verbrede rioolheffing ten behoeve van inzameling en transport

van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, zuivering van huishoudelijk afvalwater,

inzameling en verwerking van hemelwater en treffen van maatregelen ten behoeve

van de grondwaterstand. Deze rioolheffing is vastgelegd in de Verordening

rioolheffing 2011 welke door de raad van Bergen op Zoom is vastgesteld op 6 januari

2011 en vervangt de Verordening rioolheffing 2010. In de verordening is opgenomen

dat de belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water

direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Per perceel wordt een

vast bedrag aan belasting geheven van 307,44 per jaar. Onverminderd dit vaste

bedrag per perceel wordt eveneens een belasting geheven voor het aantal kubieke

meters water dan vanaf 1000 kubieke meters water vanuit het perceel wordt

afgevoerd, per 100 kubieke meter van 26,34.

Uit het vorenstaande, aangevuld met informatie uit eerdere paragrafen, blijkt dat er

voldoende waarborgen zijn voor een goede doorberekening van kosten aan de burger.

4.10 Verschillen in tariefstelling

Subvraag:

x. Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in tariefstelling

t.o.v. andere gemeenten?

Norm:

Beschrijvende vraag:

Verklaringen voor verschillen in tariefstelling kunnen bijvoorbeeld blijken uit

technische verschillen verwoord in het rioleringsplan, beleidsmatige keuzes met een

effect op de kosten, belangrijke investeringen die buiten de financiële

ramingshorizon zijn gehouden (doorgeschoven naar volgende generatie), verschillen

in heffingsmaatstaf, kostenefficiëntie en de wijze van toerekening van kosten.

Oordeel: Voldoet aan norm.

De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee

gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun

riolering(szorg). Alle 430 gemeenten nemen deel. Eén van de aspecten die in de

vergelijking wordt betrokken is de rioolheffing.

In de rapportage 2010 wordt de gemeente Bergen op Zoom getypeerd als een grote,

sterk stedelijke gemeente die voornamelijk gelegen is op matige, slechte grond

(zand/kleiveen). Er ligt relatief veel gescheiden en relatief weinig mechanische

riolering. De rioolheffing 2010 ligt boven het gemiddelde met de kanttekening dat de

rioolheffing niet los kan worden gezien van de kostendekkendheid en de lange termijn

ontwikkeling.
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Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stedelijkheid als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stelselleeftijd als Bergen op Zoom

Vergelijkbare bodemsoort als Bergen op Zoom

Nederland

Er is volgens de rapportage in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in vervanging en

verbetering van het stelsel en de beheerkosten zijn hoger dan gemiddeld. In de

interviews is aangegeven dat de gemeente een investeringsniveau heeft dat

gemiddeld 100% hoger ligt dan bij vergelijkbare gemeenten. De gemeente heeft hoge

investeringen vanwege de inhaalslag die de gemeente aan het maken is, ook in

opdracht van het college en Raad op basis van het vastgestelde GRP. Er is sprake van

veel stedelijke vernieuwingsprojecten.

Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stedelijkheid als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stelselleeftijd als Bergen op Zoom

Vergelijkbare bodemsoort als Bergen op Zoom

Nederland
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De gemeente kent een relatief lage formatie v.w.b. de binnendienst, de buitendienst

is conform het landelijke gemiddelde. Het aantal vervangingen en ombouwoperaties

ligt relatief hoog ten opzichte van andere gemeenten. Ook dit heeft te maken met de

inhaalslag die de gemeente maakt en afkoppelen waar de gemeente sterk op inzet.

Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stedelijkheid als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stelselleeftijd als Bergen op Zoom

Vergelijkbare bodemsoort als Bergen op Zoom

Nederland

Met de informatie uit de benchmark rioleringszorg, aangevuld met de specifieke

kennis en informatie van de gemeente Bergen op Zoom, kan in voldoende mate een

beeld worden gevormd van eventuele verschillen (en verklaringen daarvoor) in de

rioolheffing.

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de mogelijke

verklaringen voor het hogere dan gemiddelde tarief voor de rioolheffing in 2010 voor

de gemeente Bergen op Zoom, zoals die uit het onderzoek naar voren komen:
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Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2010

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2010

-

-

-

-

-

-

-

Bergen op Zoom is gelegen op matige,

slechte grond (zand/kleiveen)

Bergen op Zoom heeft te maken met

hoogteverschillen, waardoor zij eerder te

maken heeft met wateroverlast

Relatief veel gescheiden riolering in

Bergen op Zoom (lengte van de

vrijvervalriolering betreft 477 km)

Meer dan gemiddelde investeringen in de

afgelopen jaren

Relatief hoog aantal vervangingen/

renovaties en ombouwoperaties

Bergen op Zoom rekent kosten maximaal

toe aan riolering

Bergen op Zoom kent een complex

rioleringsstelsel

Beleid is gericht op afkoppelen

-

-

-

Relatief weinig mechanische riolering in

Bergen op Zoom

Integraliteit in beleid en uitvoering

Tarief is door de Raad naar beneden

bijgesteld ten opzichte van het GRP,

kostendekkingsgraad is lager dan 100%

Gegeven het relatief hoge tarief van de gemeente Bergen op Zoom (in vergelijking

met andere gemeenten), zijn de punten in de linker kolom mogelijke verklaringen

voor dit hoge tarief. De genoemde punten in de rechter kolom zijn mogelijke

verklaringen voor een laag tarief en daarmee mogelijke verklaringen dat het tarief

niet nog hoger is.
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5 Rol van de gemeenteraad

In dit hoofdstuk wordt de bestuurlijke invalshoek van het rioleringsbeleid- en beheer

behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag C zijn aan het begin van

elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag C bestaat uit 4 normen. De

bevindingen worden telkens per norm weergegeven.

Deelvraag C

Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om

invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1 Kaderstellende rol

Subvraag:

i. Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de

gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?

Norm:

de gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve

keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de

Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.

Oordeel: Voldoet aan norm.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2012 is door de gemeenteraad op 19

december 2007 vastgesteld. In het raadsvoorstel bij het GRP is aangegeven dat het

GRP erop is gericht het vigerende beleid uit het Gemeentelijk Waterplan en het GRP

2003-2007 voort te zetten. Dit betekent dat het afkoppelregime van regenwater

wordt voortgezet en dat het vigerende financiële beleid wordt gecontinueerd. Omdat

het Gemeentelijk Waterplan nog steeds actueel is, zijn alternatieve beleidsrichtingen

niet onderzocht.48

Na 2012 zal het huidige plan worden opgevolgd door een Verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan (VGRP). Dit plan zal ook ingaan op de hemelwaterzorgplicht en de

grondwaterzorgplicht zoals aangegeven in de Wet Gemeentelijke Watertaken. De

gemeente is nog niet begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van het

VGRP.

In 2010 is een nieuw model met de raad geïntroduceerd voor de ontwikkeling van

nieuw beleid: het BOB-model. Dit staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en

besluitvorming. Het BOB-model is vastgelegd in de Nota Boedelscheiding en houdt in

dat de raad wordt gevraagd aan de voorkant mee te denken. Hiervoor wordt een

raadsmededeling (peilen van gevoelens) gedaan. De startnotitie gaat naar de raad. Er

worden geen informatieve raadsmededelingen meer gedaan, zoals dit vroeger het

geval was.

48 Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 (19 december 2007), gemeente Bergen op
Zoom.
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In de beeldvormingsfase van het model worden alternatieven meegenomen. Een

standaardkop in een raadsvoorstel is ‘alternatieven’. Bij het opstellen van het nieuwe

VGRP zal dit nieuwe model van toepassing zijn en zullen aan de voorkant zaken als

wetswijzigingen en verschillen tussen bestaande GRP en nieuwe VGRP worden

meegegeven aan de raad middels een startnotitie.

5.2 Bestuurlijke informatievoorziening

Subvraag:

ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het

beleid juist, tijdig en volledig?

Norm:

Raad en College hebben afspraken gemaakt omtrent de bestuurlijke

informatievoorziening tijdens de uitvoering. De informatie die de Raad ter

beschikking heeft voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld. De informatie is

actueel en eventuele afwijkingen tijdens de uitvoering worden gerapporteerd. De

Raad ontvangt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het jaarlijkse

rioleringsbeheer.

Oordeel: Voldoet aan norm.

De raad wordt geïnformeerd via de reguliere p&c-cyclus. Zij ontvangt jaarlijks een

concernbericht, de jaarrekening, het investeringsplan en de programmabegroting. De

productbegroting gaat niet meer naar de raad, maar als de raad deze wil zien dan kan

dat, bijvoorbeeld als een project gevoelig ligt. Daarnaast wordt het GRP door de raad

vastgesteld.

Riolering valt in de programmabegroting onder programma 9 “Milieuvoorzieningen”.

Binnen dit programma worden drie beleidsvelden onderscheiden: huishoudelijk afval,

riolen en milieuzorg. In de programmatekst is de volgende doelstelling en

kwantificering daarvan m.b.t. riolering opgenomen:

- Adequaat systeem van inzamelen en afvoeren van hemelwater en afvalwater;

voorkomen van wateroverlast.

- Vervangen van rioolstelsel door gescheiden stelsel. Afkoppelen van hemelwater.

Terugdringen van riooloverstorten. Integraal waterbeheer is uitgangspunt.

- 10 km rioolvervanging of equivalent daarvan ter grootte van € 10 mln. Voldoen

aan wettelijke overstortnorm op oppervlaktewater.

In het programma wordt tevens gerapporteerd over het verloop van de voorziening

Egalisatiereserve Riolering. Daarnaast is in het hoofdstuk Algemene informatie van de

programmabegroting een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van het tarief van

de rioolheffing.
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In de interviews is aangegeven dat vragen vanuit de raad m.b.t. de riolering veelal

betrekking hebben op het tarief. Het college doet voor wat betreft dit tarief een

voorstel, en de raad stelt het tarief vast. De raad heeft jarenlang steun verleend aan

de inhaalslag die gemaakt moest worden m.b.t. de riolering, vanwege de

wateroverlast en de opgave voor stedelijke vernieuwing. De raad heeft recent

besloten het tarief niet verder te verhogen, met als gevolg een vertraging in de

inhaalslag.

In het huidige coalitieakkoord is opgenomen dat geen tariefsverhoging plaatsvindt en

dat een eventuele daling van de rioolheffing niet zal leiden tot een lagere lastendruk

vanwege de inzet van dit geld voor andere doeleinden (kwijtschelding).

5.3 Bestuurlijke evaluatie

Subvraag:

iii. Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van investeringen

adequaat?

Norm:

Periodiek worden evaluaties van uitgevoerde werken opgesteld en besproken in de

Raad.

Oordeel: Voldoet niet aan norm.

In het GRP 2008-2012 is een evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2003-

2007 opgenomen.49 In deze evaluatie is over de volgende onderwerpen gerappor-

teerd:

- Aanleg riolering bestaande bebouwing;

- Aanleg riolering nieuwbouw;

- Beheer van bestaande voorzieningen-onderzoek;

- Beheer van bestaande voorzieningen-maatregelen;

- Onderhoud

- Vervanging, renovatie en reparatie van riolen

- Vervanging, renovatie en reparatie overige objecten

- Verbetering hydraulisch en milieutechnisch functioneren;

- Maatregelen hydraulisch functioneren

- Maatregelen reductie vuilemissie

- Evaluatie kosten en uitgaven.

Naast de evaluatie in het GRP worden geen andere evaluaties opgesteld en besproken

in de Raad. De gemeente heeft aangegeven ervoor gekozen te hebben op hoofdlijnen

aan de Raad te rapporteren op basis van de programmabegroting.

49 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 3.
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5.4 Inzicht in realisatie doelstellingen

Subvraag:

iv. Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen

worden bereikt?

Norm:

De Raad ontvangt (meestal) jaarlijkse rapportages over het rioleringsbeheer

waaruit de mate van realisatie van de doelstellingen blijkt.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

De jaarrekening is het document waarin door het College aan de Raad gerapporteerd

zou moeten worden over de mate waarin doelstellingen zijn gerealiseerd.

In de interviews is aangegeven dat de gemeente alles heeft gerealiseerd met

uitzondering van alle doelen m.b.t. de inhaalslag: volgend jaar wordt de laatste bak

gebouwd; dit is ook afhankelijk van de stedelijke vernieuwingsontwikkelingen. In

paragraaf 6.6 is nader ingegaan op de realisatie van de doelstellingen. Daar wordt

geconstateerd dat in de jaarrekening en in de evaluatie van het GRP de doelstellingen

uit het GRP terugkomen, maar dat er in beperkte mate wordt ingegaan op de mate

van realisatie van de doelstellingen.

Elk jaar vindt voorafgaand aan de politieke ronde een technische ronde plaats, waar

elke politieke partij in een matrix haar vragen kan aanleveren. De Raad stelt vooral

vragen over specifieke projecten zoals de vijverberg of als ergens sprake is van

wateroverlast. Vervolgens zullen ambtenaren deze vragen tijdens een avond

beantwoorden. Daarna vindt politieke besluitvorming plaats.

Discussies/vragen in de raad over de riolering beperken zich veelal tot de hoofdlijn

tarief in relatie tot doelstellingen; in de gemeente is nogal wat voorafgegaan aan het

GRP en de heffingen, waarbij droge voeten altijd de hoogste prioriteit en commitment

van de Raad heeft gekregen; dit komt nu door de crisis weer onder druk te staan.

Verder rapporteert de afdeling Projecten aan de afdeling Openbare Ruimte over de

voortgang en afwijking van projecten middels startdocumenten en GOKITS. Deze

gaan echter niet naar de Raad. In een startdocument zijn onder andere de volgende

onderdelen opgenomen: een omschrijving van het project, doel van het project,

planning, terugkoppeling en budget. In een GOKIT is onder andere een financieel

overzicht opgenomen, een beschrijving van de kwaliteit van het project, de planning

en stand van zaken.50

50 GOKIT Nieuw-Borgvliet/Langeweg (8 juni 2008), gemeente Bergen op Zoom.
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6 Inhoudelijk-technische aspecten

In dit hoofdstuk wordt de inhoudelijk-technische invalshoek van het rioleringsbeleid-

en beheer behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag D zijn aan het

begin van elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag D bestaat uit 7

normen. De bevindingen worden telkens per norm weergegeven.

In de in 2010 gehouden benchmark rioleringszorg wordt de vergelijking van de

verschillende gemeenten uitgevoerd op basis van door de gemeenten zelf

aangeleverde gegevens. Hierbij komt naar voren dat de gemeente Bergen op Zoom

ten opzichte van vergelijkbare gemeenten het goed doet. De gemeente voldoet sinds

1 januari 2010 volledig aan de basisinspanning en het aantal gemaalstoringen is zeer

laag vergeleken met het landelijk en regionaal gemiddelde. Daarentegen zijn de

beheerkosten en het aantal meldingen en claims hoger dan gemiddeld. Doordat in dit

onderzoek een benadering is gekozen met documentenstudie en interviews wordt

dieper op de materie ingegaan, waardoor een gedetailleerder beeld ontstaat. Een

beeld, dat niet direct gerelateerd is aan vergelijking met andere gemeenten, maar

meer een beeld schetst van de wijze waarop in Bergen op Zoom zelf met

rioleringsbeleid en beheer wordt omgegaan. Het geschetste beeld biedt de gemeente

daardoor een betere mogelijkheid om verbeterpunten te definiëren en uit te voeren.

6.1 Kwaliteit riolering

Subvraag:

i. Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande

riolering?

Norm:

Periodiek vinden inspecties plaats van de bestaande riolering.

Oordeel: Voldoet aan norm.

De gemeente stelt jaarlijks een reinigings- en inspectieprogramma op.51 Reiniging

vindt plaats in combinatie met inspectie, met een gemiddelde frequentie van één

maal per tien jaar en vier maal per jaar op locaties die kritisch zijn vanuit het risico

van wateroverlast. Op basis van inspecties, klachten en storingen zal voor een

51 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.38, 39.

Deelvraag D

Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische

samenhang tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en

de getroffen / voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming

alternatieven overwogen? Kan worden vastgesteld of de maatregelen er

inderdaad toe leiden dat op doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf

gestelde doelen gerealiseerd worden?
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beperkt aantal locaties, zoals zinkers, een hogere frequentie reiniging noodzakelijk

zijn. De resultaten van de inspecties worden verwerkt in een rioolbeheersysteem,

waarbij gewerkt wordt met schadebeelden conform het handboek van Rioned. Deze

schadebeelden zijn door het bestuur vastgesteld. Verder worden de CROW en NEN-

normen gehanteerd. Het jaarlijks onderhoudsprogramma wordt afgestemd op de

gegevens uit het beheersysteem.

In de planperiode 2003-2007 is jaarlijks circa tien procent van het totale rioolstelsel

gereinigd in combinatie met rioolinspectie. Ook voor de planperiode in het GRP 2008-

2012 is uitgegaan van het jaarlijks inspecteren van ca. 10% van de totale lengte

vrijverval riolering zodat in tien jaar tijd alle riolen voor de tweede maal zijn

geïnspecteerd. Gemalen worden vier keer per jaar geïnspecteerd en gereinigd en

kolken twee keer per jaar en vier keer per jaar op locaties die kritisch zijn vanuit het

risico van wateroverlast.

In tegenstelling tot de hierboven omschreven praktijk komt uit de benchmark

rioleringszorg naar voren dat de gemeente jaarlijks relatief weinig reinigt. Het

bepalen van de fysieke toestand van stelsels met rioolinspectie, doet de gemeente

zoveel als gangbaar.

In het GRP is aangegeven dat de vervangings- en afkoppelstrategie in de gemeente

Bergen op Zoom leidt tot een toename van het rioleringsareaal, vanwege de

vervanging van enkele riolen door dubbele riolen en stadsuitbreiding. In de strategie

wordt uitgegaan van een inspectiefrequentie die gelijk is voor zowel gemengde,

afvalwater- als regenwaterriolen.

In het GRP is opgenomen dat de doelstelling voor de periode 2003-2007 was om in

de planperiode de basisinspanningsverplichting te halen. 52 Voor Halsteren en

Lepelstraat en voor de kern Bergen op Zoom zijn daarom emissieberekeningen

uitgevoerd op basis waarvan maatregelen zijn opgesteld om te kunnen voldoen aan

de basisinspanning ofwel de (basis)norm voor de hoeveelheid vervuilende stoffen die

bij overstorten mogen worden geloosd op oppervlaktewater. De maatregelen zijn

uitgevoerd en begin 2010 is de doelstelling is gehaald.

In het GRP wordt aangegeven dat de kwaliteit van de riolering voor bepaalde

toestandsaspecten wordt gemeten en vervolgens wordt getoetst aan twee

maatstaven, te weten de waarschuwingsmaatstaf en de ingrijpmaatstaf. Wanneer de

kwaliteit onder een bepaalde norm komt (waarschuwingsmaatstaf) dan moet de

beheerder het riool nader in de gaten houden, maar onderhoud is nog niet nodig. Een

ingrijpmaatstaf betekent dat de desbetreffende streng riolering gerepareerd c.q.

vervangen dient te worden. Een ingrijpmaatstaf wil niet automatisch zeggen dat de

riolering op instorten staat. Een enkel gat in de rioleringsbuis kan al betekenen dat de

volledige streng riolering tot de categorie „ingrijpmaatstaf‟ wordt gerekend.

Van de totale riolering (gemengd en (verbeterd) gescheiden stelsels, 426 km) is van

78 km riool de kwaliteit lager dan de norm ingrijpmaatstaf.

52 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.34.



58 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

Van de gemengde riolen waarvan de inspectieresultaten in het beheerbestand zijn op-

genomen (99% is opgenomen) heeft circa 26% (ca. 58 km) een ingrijpmaatstaf ten

aanzien van een van de hoofdaspecten ‘waterdichtheid’, ‘stabiliteit’ en ‘afstroming’.

Ca. 55% (ca. 100 km) heeft een waarschuwingsmaatstaf en ca. 19% (ca. 27 km)

kent geen bijzonderheden.53

Van de gescheiden afvalwaterriolering waarvan de inspectieresultaten in het

beheerbestand zijn opgenomen (85%) heeft ca. 10 km een ingrijpmaatstaf. Van de

gescheiden regenwater riolering waarvan de inspectieresultaten in het beheerbestand

zijn opgenomen (86%) heeft ook ca. 10 km een ingrijpmaatstaf.

Uit het GRP komt naar voren dat de gemeente een goed inzicht heeft in de kwaliteit

van de bestaande riolering.

6.2 Maatregelen rioleringsplan

Subvraag:

ii. Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan

voldoende onderbouwd ?

Norm:

Bij het opstellen van het rioleringsplan is gebruik gemaakt van praktisch

toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer

en onderhoud (bijvoorbeeld CROW-normen en inzichten).

Oordeel: Voldoet aan norm.

In het GRP worden de landelijk geldende normen en richtlijnen gebruikt van o.a.

CROW en NEN-normen. Dit komt onder andere naar voren in het overzicht van

doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden waarbij voor de

meetmethoden verwezen wordt naar inspectie conform NEN-normen. Er wordt hierbij

tevens gebruik gemaakt van door de Raad vastgestelde schadebeelden, waardoor de

mate van onderhoud transparant verklaard kan worden. Op grond van de

uitgangspunten in het GRP, zoals o.a. het voorkomen van wateroverlast, worden

maatregelen beschreven. Samen met de resultaten van de inspecties resulteert dit in

een Masterplan riolering dat per gebied zicht geeft op de meerjarenvervanging. Dit

plan wordt vergeleken met andere plannen in de gemeente waaronder stedelijke

vernieuwing, herinrichtingen en reconstructies van infrastructuur.

53 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.31.
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6.3 Prioriteitenstelling en planning

Subvraag:

iii. Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling en

planning gekomen?

Norm:

De gemeente heeft een planning en prioriteitenlijst opgesteld welke logisch

voortvloeien uit het rioleringsplan, de meerjarenplanning en de vertaling daarvan

in jaarlijkse plannen.

Oordeel: Voldoet aan norm.

In het GRP wordt aangegeven dat doelen gespecificeerd moeten worden in functionele

eisen en maatstaven. Deze kwalitatieve eisen geven de randvoorwaarden aan, die

gesteld moeten worden om de gestelde doelen te bereiken. Dit wordt doorvertaald in

een Masterplan Riolering per gebied en (gecombineerd met de resultaten van de

inspecties) vertaald naar een meerjarenplanning voor de riolering in de gehele

gemeente. Op grond hiervan worden de budgetten samengesteld. Deze lijst vormt de

basis voor het overleg met de andere disciplines binnen Openbare Ruimte, waarbij

met name de ontwikkelingen op het gebied van stedelijke vernieuwing of

bodemsanering van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke realisatie. Op grond van

dit overleg wordt gekomen tot een uitvoeringsplanning, die projectmatig wordt

aangepakt. Deze uitvoeringsplanning heeft in vergelijking met jaarplannen bij andere

gemeenten geen formele status.

In de planperiode 2003-2007 heeft de gemeente geen operationele plannen in de zin

van de Leidraad Riolering opgesteld. Aangegeven wordt dat deze plannen niet

werkbaar blijken vanwege de duur en looptijd van projecten.54

In het GRP 2008-2012 is als bijlage een overzicht van rioolprojecten opgenomen voor

de jaren 2008 en 2009. Door de huidige projectmatige aanpak ontstaat meer

duidelijkheid omtrent de voortgang van de projecten.

6.4 Realisatie planning

Subvraag:

iv. Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten

opzichte van de planning?

Norm:

Uit de rapportages blijkt dat de realisatie van de voorgenomen maatregelen

conform de planning is.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

Een percentage van de realisatie van voorgenomen maatregelen ten opzichte van de

planning is in de rapportages niet voorhanden.

In het GRP is opgenomen dat vervangingsprojecten in de voorgaande planperiode niet

volgens planning werden uitgevoerd, ten gevolge van toenemende integraliteit en

54 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.35.



60 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

afstemming. 55 Daarnaast wordt in de jaarrekeningen gerapporteerd over de

(financiële) planning van uitgevoerde projecten. Zoals eerder aangegeven vindt

rapportage over de realisatie per project plaats via de zogenaamde GO KITS. Dit zijn

korte verantwoordingen per project, die maandelijks worden gebundeld en

bijgehouden. Deze methode van voortgangsrapportage is sinds enkele jaren in

gebruik en volgt een groeimodel.

In de gesprekken is aangegeven, dat met name bij vervangingen in het centrum van

Bergen op Zoom veel externe factoren de planning negatief beïnvloeden. Hierbij gaat

het vooral om vertragingen bij de stedelijke vernieuwing, door archeologische

vondsten en door noodzakelijke bodemsaneringen. Vanwege het achterblijven van

deze (her)ontwikkelprojecten en stedelijke vernieuwingen moet de vervangings-

strategie van 10 km riool per jaar worden losgelaten. Hierdoor wordt een deel van de

benodigde vervanging niet direct uitgevoerd en wordt doorgeschoven.

Uit de rapportages kan een beeld worden gevormd of de realisatie van de genomen

maatregelen conform planning is, maar de mate van realisatie wordt daarin niet

meetbaar gemaakt.

6.5 Afstemming met onderhoud en reconstructie

Subvraag:

v. Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de reconstructie

van wegen?

Norm:

De (technische afwegingscriteria in de) onderhoudsplannen onderhoud/renovatie

van wegen en riolen zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de

wijze van afstemming met het onderhoud en de reconstructie van wegen en deze

afstemming vindt periodiek plaats.

Oordeel: Voldoet aan norm.

In paragraaf 4.7 is reeds uitgebreid stilgestaan bij de afstemming van riolering met

onderhoud en reconstructie van wegen.

Het Bureau Beheer en Advies van de afdeling Openbare ruimte van de gemeente is

verantwoordelijk voor het beheer van de riolering.56 De door het Bureau geplande

rioolwerkzaamheden worden uitgezet bij de afdeling projecten waarbij afstemming

van de projecten plaatsvindt op een integrale projectenkaart. Deze kaart wordt

regelmatig, minimaal éénmaal per jaar, geactualiseerd. Elke 2 weken vindt er overleg

plaats van het team Beheer en Advies waarin lijsten met projecten worden

besproken. Deze lijsten zijn constant in beweging.

55 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p.41.

56 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 35.



61 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

Bij de prioritering is riolering meestal leidend, gebaseerd op het uitgangspunt van de

technische/economische levensduur van 60 jaar. Omdat ook andere parameters zoals

(her-)ontwikkelprojecten, stedelijke vernieuwing en wateroverlast aan de orde kunnen

zijn moet de afweging voor prioritering in een breder perspectief worden geplaatst.

Aan de hand van deze prioritering worden de effecten bepaald voor de andere

beheerthema’s zoals onder andere: wegen, openbaar groen en openbare verlichting.

6.6 Realisatie doelstellingen

Subvraag:

vi. Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

Norm:

In rapportages is vastgelegd in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd.

Oordeel: Voldoet deels aan norm.

De gemeente Bergen op Zoom heeft een vijftal doelen voor het rioleringsbeleid

geformuleerd. Deze doelen zijn:

- Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde

afvalwater;

- Doelmatige inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt

op het perceel waar op het valt;

- Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;

waarbij:

- Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden

voorkomen; en

- Zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin

van het woord).

De meetbaarheid van deze doelen is uitgewerkt in functionele eisen, maatstaven en

meetmethoden. Deze zijn opgenomen in bijlage 4. Deze doelen worden vertaald in

maatregelen en projecten die opgenomen zijn in een Masterplan Riolering per gebied

en (gecombineerd met de resultaten van de inspecties) in een meerjarenplanning.

In het GRP 2008-2012 is een evaluatie van het GRP 2003-2007 opgenomen, waarin

eveneens bovenstaande vijf doelstellingen waren opgenomen. In deze evaluatie wordt

niet ingegaan op de mate van realisatie van de doelstellingen, maar op de strategie

die is uitgezet om tot de gewenste toestand te komen, bestaande uit:

- aanleg riolering bestaande bebouwing;

- aanleg riolering nieuwbouw;

- beheer bestaande voorzieningen.57

57 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 4.
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In de jaarrekeningen komen de doelen uit het GRP niet één op één terug, maar wordt

ingegaan op een aantal specifieke aspecten zoals de hoeveelheid rioolvervanging en

het aantal hectare afgekoppeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogste

doelen (zoals een adequaat systeem van inzamelen en afvoeren hemelwater en

afvalwater voorkomen van wateroverlast) en concrete doelstellingen (zoals het

vervangen van rioolstelsel door gescheiden stelsel, afkoppelen van hemelwater,

terugdringen van riooloverstorten, en integraal waterbeheer is uitgangspunt).

In de jaarrekening en in de evaluatie van het GRP komen de doelstellingen uit het

GRP terug maar wordt in beperkte mate ingegaan op de mate van realisatie van de

doelstellingen.

Onderstaand wordt per gemeentedoelstelling een toelichting gegeven. Tegelijkertijd

heeft de Rekenkamer op basis van algemene wet- en regelgeving een aantal aspecten

benoemd dat van belang is gebleken voor de realisatie van de doelstellingen. Deze

aspecten worden hieronder in een aantal tabellen samenvattend weergegeven. Per

aspect is aangegeven wat de status daarvan is voor de gemeente Bergen op Zoom.

Hoewel ‘Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering’ en het ‘Beheersen

van de kwaliteit van afstromend regenwater en grondwater als onderdeel van een

duurzaam stedelijk (afval)watersysteem cq waternotitie’ niet als doelstellingen zijn

aangegeven wordt hier wel op ingegaan, aangezien wel informatie over deze

onderwerpen in het GRP of de Gemeentelijke Waternotitie is aangetroffen.

Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;

Met deze doelstelling beoogt de gemeente Bergen op Zoom dat er geen ongewenste

lozingen plaatsvinden op de riolering en dat het aantal vuilwateraansluitingen per

perceel beperkt moeten worden tot een minimum.

Uit de evaluatie van het GRP 2003-2007 blijkt dat de gemeenteraad in 2004 een

nieuw beleidskader ten aanzien van ongezuiverde lozingen heeft vastgesteld, waarbij

gekozen is voor de beperkte zorgplicht, wat onder meer tot effect heeft dat de

verantwoordelijkheid voor aanleg en beheer van individuele zuiveringen bij de burger

ligt. Uit de evaluatie blijkt dat in totaal 354 panden buiten de bebouwde kern zijn

aangesloten op de riolering (waarvan van 3 panden nog moet worden gecontroleerd

of deze daadwerkelijk zijn aangesloten). Voor 90 panden is inmiddels ontheffing

verleend. Deze panden zijn voorzien van een IBA. Voor 9 panden dient nog ontheffing

te worden aangevraagd. De gemeente heeft aangegeven er op dit moment 96

percelen zijn met een IBA, waarvoor voor allemaal ontheffing door de provincie is

verleend.

Een IBA is een Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, te

onderscheiden in laag- en hoog rendementssystemen (IBA-min respectievelijk IBA-

plus). Landelijk geldt dat in de periode dat alle woningen/bedrijven in de

buitengebieden moesten worden aangesloten bij de planvorming een afweging werd

gemaakt tussen het toepassen van IBA's of drukriolering. Het gaat hierbij dan om een

kosten-baten analyse, waarbij met name zeer afgelegen aansluitingen voorzien

werden van IBA's. Het aantal IBA's wat is toegepast, is dus situationeel afhankelijk.

Daaruit is ook te verklaren dat er onderling tussen gemeenten grote verschillen

kunnen zijn. Verschillen tussen gemeenten kunnen ook liggen in de subsidievorm, die
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door het (toenmalige) waterschap werd gehanteerd. Hoewel naar verwachting niet

groot, kan dit van invloed zijn geweest op de toepassing van IBA's, afhankelijk van

het waterschapsbeleid. Tenslotte kan gesteld worden, dat het proces van verwerking

bij drukriolering beter te controleren is dan bij gebruik van IBA's. Bij drukriolering

weet men exact wat er gebeurt, terwijl een IBA als een black-box gezien kan worden.

Er is weinig controle mogelijk op wat er op geloosd wordt, waardoor de kans op

verontreiniging van het oppervlaktewater of een minder goede werking groter is dan

bij drukriolering.

In welke mate er ongewenste lozingen op het riool plaats vinden is niet duidelijk. Bij

de Regionale Milieu Dienst (RMD) zijn geen meldingen geweest en daarom geen

rapportages. Gebleken is dat de gemeente voldoet aan de basisinspanning en dat er

een waterakkoord is.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Voorkomen ongewenste lozingen Niet duidelijk

Voldoen aan de basisinspanning Voldoet

Aanwezigheid Waterakkoord Aanwezig

Doelmatige inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op

het perceel waar op het valt

Dit doel is gericht op het inzamelen van vervuild hemelwater en daarmee van stedelijk

afvalwater. De gemeente Bergen op Zoom heeft afvalwater en schoon hemelwater de

afgelopen jaren zoveel mogelijk gescheiden door het afkoppelen van verhard

oppervlak van de riolering. Op deze manier wordt voorkomen dat relatief schoon

regenwater zich mengt met afvalwater en wordt afgevoerd naar de zuivering. De

gemeente Bergen op Zoom zorgt ervoor dat alleen verontreinigd regenwater wordt

afgevoerd via het vuilwaterstelsel. Daarmee wordt ook de doelmatigheid verhoogd,

immers zo wordt voorkomen dat schoon water getransporteerd en gezuiverd moet

worden. Daarnaast houdt de gemeente zich strikt aan de verplichting bij

nieuwbouwprojecten om het regenwater waar mogelijk gescheiden af te voeren. In de

periode 2003-2007 zijn alle nieuwbouwwoningen voorzien van een gescheiden

huisaansluiting. Nieuwe woonwijken zijn voorzien van een volledig gescheiden

rioolstelsel. Nieuwe bedrijventerreinen met grootschalig dakopppervlak zijn voorzien

van een drieleidingensysteem; één systeem is voor de inzameling en afvoer van het

regenwater van wegen en terreinverhardingen van bedrijven, één systeem voor de

inzameling en afvoer van het schone dakwater en één systeem voor in de inzameling

van afvalwater en het transport naar de afvalwaterzuivering.
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Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en

maatregelen

Oordeel/realisatie Bergen op Zoom

Aanleg gescheiden stelsels Ja

Aanwezigheid Afkoppelplan Nee, formeel niet (zie paragraaf 3.2); het

afkoppelbeleid is onderdeel van het

rioleringsbeleid en afkoppelplannen

maken onderdeel uit van de master-

plannen.

Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt

Met deze doelstelling wordt het transport van het ingezamelde water naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie of, voor het regenwater naar een regenwateruitlaat,

geregeld. In de evaluatie in het GRP geeft de gemeente aan in de afgelopen

planperiode jaarlijks circa 10% van het rioolstelsel geïnspecteerd en gereinigd is. Over

het aantal verstoppingen wordt niet gerapporteerd. Uit de Benchmark van Rioned

blijkt dat het aantal verstoppingen onder het gemiddelde ligt. Daardoor kan het water

binnen een bepaalde tijd door de riolen onder vrij verval naar het gemaal stromen.

Verder is in de evaluatie aangegeven dat in de periode 2003-2007 de belangrijkste

afvoerpersleiding, van het industrieterrein Theodorushaven/Noordland naar de

afvalwaterzuivering voorzien is van diverse koppelingen met het gemengde stelsel

waarmee bij stagnatie in de persleiding de afvoer voldoende wordt gewaarborgd.

Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente voor twee rwzi’s OAS-studies uitgevoerd.

De OAS-studies Halsteren en Wouw zijn afgerond. De OAS-studie Bath moet nog

worden opgesteld, de studie loopt op het moment van dit onderzoek. Daarnaast heeft

de gemeente een Basisrioleringsplan kern Bergen op Zoom situatie 2008 van 15

december 2009.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Deelname Oas-studie Ja

Aantal verstoppingen Onder gemiddeld

Reinigingscyclus Voldoende

Actuele BRP’s aanwezig Ja

Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden

voorkomen

Het waterschap stelt eisen ten aanzien van vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels en

vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlaktewater. De gemeente Bergen op

Zoom voldoet aan alle maatregelen voor de basisinspanning en het

waterkwaliteitsspoor. Dit werd elders in dit rapport ook al geconstateerd.
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De gemeente Bergen op Zoom heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen

genomen om aan de basisinspanning te voldoen zoals de afkoppeling van riolering en

de aanleg van bergbezinkbassins en nieuwe afvoerleidingen. Ook heeft de gemeente

vuiltechnische berekeningen uitgevoerd.

In de evaluatie in het GRP komt naar voren dat de gemeente in de periode 2003-2007

het verhard oppervlak opnieuw geïnventariseerd heeft. Voor de kernen Halsteren en

Lepelstraat zijn emissieberekeningen uitgevoerd op basis van dit geactualiseerde

verhard oppervlak. Eind 2007 zijn ook voor de kern Bergen op Zoom

emissieberekeningen uitgevoerd op basis van het nieuw geïnventariseerde verhard

oppervlak.

De gemeente heeft gerelateerd aan deze doelstelling tevens een meetverplichting op

basis van Wvo-vergunningen. Uit de evaluatie in het GRP blijkt dat in 2003 de 25

belangrijkste gemengde overstorten werden bemeten in het kader van de Wvo-

vergunningsverplichting. Daarnaast zijn nog 11 overstortmeters geplaatst die volgens

planning het GRP op korte termijn bemeten zouden worden.

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de gemeente voldoet aan de wettelijke overstortnorm

op oppervlaktewater.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Voldoet aan overstortfrequentie Ja

Zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van

het woord).

Met deze doelstelling dient wateroverlast als gevolg van regenval te worden

voorkomen door te voorzien in voldoende afvoercapaciteit. Daarnaast dienen andere

vormen van overlast (uitvallen gemalen, stank etc.) te worden voorkomen.

Uit de evaluatie in het GRP 2008-2012 blijkt dat naar aanleiding van de in 1998

opgetreden wateroverlast maatregelen zijn voorgesteld en uitgevoerd ter verbetering

van het hydraulisch functioneren. Desondanks is in 2003 bij extreme neerslag in de

zomerperiode opnieuw wateroverlast opgetreden. De gemeente heeft daarom gewerkt

aan het maken van een plan om wateroverlast te voorkomen en aanvullende

maatregelen uitgevoerd zoals het plaatsen van extra kolken en aanleggen van extra

regenwaterriool. Bij hevige neerslag in 2006 is gebleken dat de uitgevoerde

maatregelen tot resultaat hebben gehad dat veel wateroverlastlocaties in praktijk zijn

opgelost. Voor resterende wateroverlastlocaties zijn aanvullende maatregelen

getroffen.

In het GRP 2008-2012 is aangegeven dat de gemalen, drukrioolunits, bergbezink-

bassins en bergbezinkleiding in goede staat zijn, mede door het frequent uitgevoerde

onderhoud door de buitendienst van de gemeente Bergen op Zoom (4x per jaar).58

58 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 33.
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Uit de Gemeentelijke Waternotitie blijkt dat er op verschillende locaties in Bergen op

Zoom grondwateroverlast wordt ervaren. 59 Het gaat hier om de locaties Meilust,

Noordgeest en de Kuil (Warande). Daarnaast zijn er ook meldingen bekend van

minder omvangrijke locaties als Langeweg. In Meilust en Noordgeest ging het om

woningen met wateroverlast. Drainage heeft ervoor gezorgd dat er lange tijd geen

meldingen meer zijn gedaan. Actueel is de hernieuwde grondwateroverlast bij

Ganzenvijvers. Enerzijds wordt hierbij de aanpak middels het stroomschema

meldingen (grond)wateroverlast meteen in de praktijk getoetst. Anderzijds worden

oplossingsmaatregelen integraal met het project voor het baggeren van de Kleine

Melanen en Ganzenvijvers, meteen mee uitgewerkt (werk-met-werk-maken).

Uit de benchmark Rioned komen de volgende resultaten met betrekking tot het aantal

klachten en meldingen, schadeclaims, gemaalstoringen en reparaties naar voren:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Klachten en meldingen Boven gemiddelde

Schadeclaims Boven gemiddelde

Uitval gemalen Niet bekend, kwaliteit is goed en

gemaalstoringen zijn onder

gemiddeld

Aantal reparaties Niet bekend

Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering

Uit de evaluatie van het GRP blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom de afgelopen

jaren energie heeft gestoken in het professionaliseren van het gegevensbeheer. Zo

zijn van een groot deel van de huisaansluitingen de situatietekeningen inclusief

kenmerken als diameter en type aansluiting gedigitaliseerd.

Middels het rioolbeheersysteem worden vaste gegevens van de riolering opgeslagen.

In de evaluatie is aangegeven dat het verwerken van revisiegegevens binnen de

gestelde drie maanden niet haalbaar bleek omdat men afhankelijk is van de

aanlevering van gegevens door derden (aannemers). Dit heeft een aantal maal tot

gevolg gehad dat verouderde gegevens zijn verstrekt.

Serviceaanvragen en klachten worden geregistreerd in het meldingen-

registratiesysteem van de gemeente. De betreffende beheerders (groen, wegen etc.)

analyseren de klachten. Resultaten worden ook in het team gedeeld. In de

Gemeentelijk Waternotitie is ook opgenomen dat de gemeente een grondwaterloket

zal instellen voor de burger die grondwaterproblemen ondervindt, die hij zelf moeilijk

kan oplossen.60 De burger wordt daarbij op de hoogte gehouden van de afhandeling

van zijn melding. Op het moment van onderzoek is het grondwaterloket gereed maar

nog niet geïmplementeerd, omdat de gemeente bekijkt of zij dit regionaal kunnen

oppakken in samenwerking met andere gemeenten.

59 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 22.

60 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 22.
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Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Bijgehouden geautomatiseerd beheersysteem Voldoet; 99% van het areaal zit

in het beheersystreem en 1%

betreft revisie door

reconstructie- en

ontwikkelprojecten.

Evaluaties op jaarplanniveau Niet aanwezig

Integrale afstemming Vindt regelmatig plaats

Projectmatige benadering Ja

Beheersen van de kwaliteit van afstromend regenwater en grondwater als onderdeel

van een duurzaam stedelijk (afval)watersysteem cq waternotitie.

Uit de Gemeentelijke Waternotitie blijkt dat de gemeente en het waterschap de

drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren hanteren om de kans op

overstromingen duurzaam te verkleinen.61 Vasthouden gebeurt in eerste instantie

door overtollig hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren in de bodem. In de

zandgronden binnen de Gemeente Bergen op Zoom is deze mogelijkheid lokaal

aanwezig, maar ondiepe veen- en leemlagen kunnen dit bemoeilijken. Voor een

oordeel van de mogelijkheden tot infiltratie wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van

bestaande onderzoeksresultaten.

Als infiltratie onvoldoende mogelijk is of ondoelmatig, zal worden ingezet op het

(tijdelijk) bergen van overtollig hemelwater. Dit bergen kan, afhankelijk van de

situatie, zowel plaatsvinden in het bestaande watersysteem als in afzonderlijk

daarvoor aan te leggen voorzieningen. Achterliggende gedachte hierbij is dat

ontwikkelingen (nieuwbouw, maar ook afkoppelen) zoveel mogelijk hydrologisch

neutraal plaatsvinden, zowel voor de betreffende locatie als het benedenstroomse

gebied.

Het vasthouden en bergen van overtollig hemelwater is in Bergen op Zoom niet

altijd noodzakelijk de eerste en tweede keus, omdat Bergen op Zoom voor een

aanzienlijk deel grenst aan wateren met een omvangrijke bergingscapaciteit

(Binnenschelde, Theodorushaven, Zoommeer). Er is in deze gevallen dan ook niet

snel sprake van ongewenst afwentelen en kan versneld afvoeren uit

doelmatigheidsoverwegingen de voorkeur genieten boven vasthouden en bergen.

In het GRP 2008-2012 is het instellen van een goed grondwatermeetnet

opgenomen. Door de waterstanden langdurig te monitoren worden knelpunten in

beeld gebracht. Aan de hand van de knelpunten kunnen maatregelen worden

genomen. Zoals eerder beschreven heeft de gemeente voor het grondwatermeetnet

een samenwerkingsovereenkomst en basisovereenkomst met andere gemeenten

gesloten. De realisatie van het grondwatermeetnet is aanbesteed en gegund aan een

externe partij.62 Het grondwatermeetnet is in 2011 operationeel geworden.

61 Watertaken:Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente Bergen op Zoom,
p. 10.

62 Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10 september 2010).
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Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Bergen op

Zoom

Infiltratie mogelijk Deels

Infiltratie gebruikt Ja

6.7 Klachtenafhandeling

Subvraag:

vii. In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en

bedrijven aanleiding tot klachten?

Norm:

Beschrijvende vraag.

Oordeel: Geen oordeel.

De gemeente Bergen op Zoom hanteert een meldingensysteem voor inwoners en

bedrijven.63 De meldingen worden opgenomen door een meldingenlijn die 24 uur

bereikbaar is, waarna de melding wordt doorgezet naar de opzichters in de

desbetreffende wijkteams. De opzichters nemen volgens het GRP dezelfde dag nog

contact op met de bewoner of de buitendienst gaat direct naar de bewoners toe. Ook

de terugkoppeling wordt geregistreerd in het meldingenregistratiesysteem. Normale

storingen worden binnen drie tot vijf dagen opgelost; verstoppingen binnen één dag

en calamiteiten worden direct opgelost.

In de rapportage bij de jaarrekening wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van

het aantal meldingen per soort melding en per gebied. Onder deze meldingen

bevinden zich ook klachten. Hieruit blijkt dat het aantal meldingen in de jaren 2006

t/m 2008 is afgenomen, maar in 2009 sprake is van een stijging. In de

jaarrekeningen wordt ingegaan op de oorzaken van de toename c.q. afname. De

meldingen worden jaarlijks door de beheerders geanalyseerd om zo mogelijk en

indien nodig (bij veel gelijkluidende klachten) verbeteracties te organiseren.

Vanuit de benchmark blijkt, dat het aantal meldingen en klachten en het aantal

schadeclaims boven het landelijk gemiddelde liggen. Het grote aantal meldingen komt

(blijkens de interviews) voort uit de brede registratie in het meldingensysteem. Hierin

worden niet alleen klachten, maar ook servicevragen meegenomen.

63 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012, definitief rapport (6 maart 2008), gemeente Bergen op
Zoom, p. 35.
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Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Nederland

Het aantal verstoppingen en reparaties ligt in Bergen op Zoom onder het landelijk

gemiddelde. Het relatief lage aantal gemaalstoringen kan mogelijk worden verklaard

doordat de gemeente in vergelijking tot het regionaal en landelijk gemiddelde minder

gemalen heeft en eveneens minder drukriolering. De kans op storingen is daardoor

kleiner.

Legenda

Bergen op Zoom (Gmt. 748)

Vergelijkbare gemeentegrootte als Bergen op Zoom

Vergelijkbare stelselleeftijd als Bergen op Zoom

Nederland



70 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

7 Conclusies en aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan

de orde. Eerst herhaalt het hoofdstuk kort de doelstelling en onderzoeksvragen.

7.1 Doelstelling en onderzoeksvragen

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

In hoeverre is het door de gemeente gevoerde rioleringsbeleid en -beheer als effectief

en doelmatig aan te merken?

Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgewerkt in de volgende deelvragen, die elk

vanuit een andere invalshoek het rioleringsbeleid benaderen:

a. Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en heeft dit

geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

b. Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid en –

beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en bedrijven in

rekening gebracht? Waardoor worden -– op hoofdlijnen – verschillen in

tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?

c. Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om

invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

d. Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische samenhang

tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en de getroffen /

voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming alternatieven overwogen?

Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek

de conclusies en aanbevelingen.

7.2 Algemene conclusie

Het rioleringsbeleid en -beheer van de gemeente Bergen op Zoom kent veel sterke

punten. Het door de gemeente Bergen op Zoom gevoerde rioleringsbeleid en –beheer

is grotendeels als effectief en doelmatig aan te merken. Dit blijkt onder andere uit de

volgende resultaten: integraliteit van het rioleringsbeleid en – beheer, effectieve

samenwerking met andere organisaties, afstemming tussen wegen en riolering,

aanwezigheid van voldoende deskundigheid binnen de gemeente, inzicht in kosten op

korte en lange termijn, inzicht in de kwaliteit van de riolering en voldoen aan de

basisinspanning. Daarnaast kent het rioleringsbeleid en –beheer een aantal

verbeterpunten zoals het proces van leren en verbeteren waaronder uitvoeren van

evaluaties en inzicht in de realisatie van doelen.

Rioleringsbeleid is in Bergen op Zoom integraal onderdeel van het bredere

beleidsterrein van waterbeheer. In het Waterplan, de Gemeentelijke Wateropgave en
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het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) zijn oppervlaktewater, grondwater,

waterbodem, ecologie, drinkwaterwinning en -gebruik, riolering en waterzuivering in

samenhang bekeken. Er is sprake van goede samenwerking met het waterschap en

andere gemeenten. De gemeente vervult een actieve rol in de Samenwerking Water

West-Brabant.

In financieel opzicht wordt gewerkt met een financiële doorkijk van 60 jaar op basis

waarvan (de ontwikkeling van) het tarief voor de rioolheffing wordt bepaald. De

financiële doorkijk ligt tevens aan de basis van de 5-jarige planperiode van het GRP,

terwijl het GRP weer aan de basis ligt voor de jaarlijkse planning. Hierdoor kunnen

afwegingen voor de korte én lange termijn worden gemaakt, zowel inhoudelijk als

financieel. Daarbij is sprake van een systematische afstemming tussen

onderhoud/renovatie van wegen en van riolen.

Mede ingegeven door haar historie van wateroverlast, heeft de gemeente Bergen op

Zoom sterk ingezet op het ombouwen van gemengde riolering naar een gescheiden

rioleringstelsel (‘afkoppelen’). Bij het opstellen van het komende VGRP zal kritisch (en

in overleg met het waterschap) naar het ambitieniveau van het afkoppelen moeten

worden gekeken, omdat de financiële middelen de komende jaren beperkt zijn en

afkoppelen niet onder alle omstandigheden de juiste keuze is.

De gemeente heeft een complex rioleringstelsel dat bovendien gekenmerkt wordt door

veel hoogteverschillen. Deze en andere specifieke kenmerken van het rioleringstelsel

zijn belangrijke verklarende factoren dat de gemeente een relatief hoog tarief voor de

rioolheffing kent in vergelijking met andere gemeenten.

7.3 Algemene invalshoek

De gemeente Bergen op Zoom beschikt over een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

waarin het rioleringsbeleid en -beheer is vastgesteld. De richting voor het

rioleringsbeleid in Bergen op Zoom is uitgezet in het in 2002 opgestelde waterplan

‘Het Water te Bergen’. De gemeente Bergen op Zoom had als eerste gemeente in de

regio een waterplan. In het waterplan zijn oppervlaktewater, grondwater,

waterbodem, ecologie, waterleiding, riolering en waterzuivering binnen de gemeente

Bergen op Zoom in samenhang bekeken. Met de Gemeentelijke Wateropgave uit

september 2009 is op basis van het Waterplan verder invulling gegeven aan deze

samenhangende aanpak.

Vanaf 1998 heeft Bergen op Zoom te maken gehad met veel wateroverlast.

Belangrijkste oorzaak van de wateroverlast is de complexe waterhuishouding in de

gemeente: hoogteverschillen in de gemeente en diverse stroomgebieden. Vanaf het

begin van deze eeuw is Bergen op Zoom bezig met een inhaalslag voor de

rioolvervanging. Mede hierdoor is het tarief voor de rioolheffing in de afgelopen jaren

sterk gestegen.

De historie van wateroverlast heeft ervoor gezorgd dat het ombouwen van gemengde

riolering naar een gescheiden rioleringstelsel (‘afkoppelen’) een prominent onderdeel

is geworden van het rioleringsbeleid. Afkoppelen ziet de gemeente als duurzame en

effectieve maatregel om wateroverlast te bestrijden en de kwaliteit van het



72 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Bergen op Zoom

oppervlaktewater te verbeteren. Het waterschap was voorheen ook pleitbezorger van

afkoppelen, maar zit nu op de lijn dat bedachtzaam met afkoppelen moet worden

omgegaan, mede in het licht van de bezuinigingen. Afkoppelen is namelijk niet onder

alle omstandigheden de juiste keuze voor het lokale en regionale watersysteem. Bij

het volgende rioleringsplan zal (in overleg met het waterschap) kritisch naar het

(ambitieniveau van het) afkoppelen moeten worden gekeken. De gemeente is nog

niet gestart met het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan, dat met de

invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken een Verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan (VGRP) moet gaan worden. De gemeente heeft met het huidige GRP

reeds geanticipeerd op de wijziging van wet- en regelgeving.

Het rioleringsbeleid in Bergen op Zoom is een integraal onderdeel van het integraal

waterbeheer. Ten aanzien van het milieubeleid is sprake van een koppeling met het

rioleringsbeleid via het waterplan. In de Kadernota Milieu 2005-2009 zijn beoogde

effecten van rioleringsbeleid opgenomen en is een expliciete verwijzing opgenomen

naar het waterplan.

Samenwerking tussen de gemeente en het waterschap wordt door beiden als positief

gezien, hoewel de betrokkenheid van het waterschap bij het opstellen van het meest

recente GRP als beperkt is ervaren. Bergen op Zoom wordt door het waterschap

gezien als een actieve gemeente. De samenwerking met het waterschap (en andere

partners) heeft geresulteerd in concrete resultaten, zoals:

- de aanleg van een grondwatermeetnet, voortgekomen uit een samenwerking (en

samenwerkingsovereenkomst) met de gemeenten Roosendaal, Rucphen,

Zundert, Moerdijk, Geertruidenberg, Halderberge, Etten-Leur en Gilze en Rijen;

- het opstellen van OAS-studies en afvalwaterakkoorden in samenwerking /

overleg met het waterschap;

- het vaststellen van de Gemeentelijke Wateropgave in september 2009;

- de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB), een samenwerking op het

gebied van water en riolering van 27 gemeenten en 3 waterschappen, waarbij de

gemeente Bergen op Zoom een actieve rol vervult in werkeenheid 1.

Cruciale functies binnen de gemeente op het gebied van rioleringsbeleid en –beheer

worden bekleed door inhoudelijke experts zodat voldoende kennis en inzicht binnen

de gemeente aanwezig is om de taken naar behoren uit te voeren.

Aanbeveling 1: Betrek het waterschap bij het opstellen van het VGRP.

7.4 Financiële invalshoek

Onderstaand is een samenvattend overzicht gegeven van de kenmerken van het

rioleringsbeleid in de gemeente Bergen op Zoom en de belangrijkste (financiële)

bevindingen uit dit onderzoek.

 De gemeente is gelegen op matig slechte grond (zand / kleiveen).

 De gemeente heeft een complex rioleringstelsel, vanwege onder andere grote

hoogteverschillen en de vele stroomgebieden met verschillende kenmerken.

 Het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom wordt gekenmerkt door veel
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hoogteverschillen. Mede daardoor heeft de gemeente te maken gehad met veel

wateroverlast (in de periode 1998-2006).

 Bergen op Zoom heeft in de afgelopen jaren meer dan gemiddeld geïnvesteerd en

relatief veel vervangen.

 De riolering bestaat in Bergen op Zoom uit relatief veel gescheiden riolering en

relatief weinig mechanische riolering. De lengte van de vrijvervalriolering is met

477 kilometer buis relatief hoog.

 Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) loopt van 2008 t/m 2012 (5 jaar)

en wordt dan vervangen door een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

 Volgens het GRP is de kwaliteit van de riolering als volgt: van de totale riolering

ligt 18% onder de norm ‘ingrijpmaatstaf’. Voor alleen de gemengde riolen ligt dit

percentage op circa 26%. Voor de gescheiden afvalwaterriolering en voor de

gescheiden regenwaterriolering ligt elk 10 km onder de norm ‘ingrijpmaatstaf’.

 De gemeente Bergen op Zoom werkt met een 10-jarige inspectiecyclus. Inspecties

vinden plaats in combinatie met reiniging van de riolering.

 Het rioleringsbeleid in Bergen op Zoom is een integraal onderdeel van het integraal

waterbeheer en milieubeleid.

 Voor wat betreft de heffingsgrondslag maakt de gemeente Bergen op Zoom

onderscheid tussen een basistarief voor gebruikers van een op de riolering

aangesloten gebouwde onroerende zaak en een aanslag voor grootgebruikers. In de

programmabegroting 2010 is vermeld dat zal worden overgegaan op een nieuwe

heffingsgrondslag voor de rioolheffing, zijnde het waterverbruik.

 Uitgangspunt voor de rioolheffing is 100% kostendekking. In praktijk ligt de

kostendekkingsgraad lager. In eerste instantie was het doel om vanaf 2011

kostendekkend te zijn, in de programmabegroting 2011 is aangegeven dat dit

doorgeschoven is naar 2013.

 De gemeente kent (in 2010) een hoger dan gemiddeld tarief voor de rioolheffing in

vergelijking met andere gemeenten. Het tarief is in de periode 2002 t/m 2010 zeer

sterk gestegen.

 De voorziening Egalisatiereserve Riolering is bedoeld om kosten te egaliseren over

de jaren en wordt aangehouden uit oogpunt van risico’s en onzekerheden. In de

programmabegroting 2011 is een stelselwijziging doorgevoerd (afschrijving van

annuïtair naar lineair), waardoor 5,8 miljoen euro van de voorziening is afgeboekt.

 In het GRP is een financiële doorkijk gegeven over de periode 2008-2067. De vijf

jaren van het GRP zijn de eerste vijf jaren van de plancyclus. Het GRP legt weer de

basis voor de jaarlijkse plannen. De financiële doorkijk wordt (strikt) gebruikt om (de

ontwikkeling van) het tarief voor de rioolheffing te bepalen.

 De beheerkosten en het aantal schadeclaims ligt in de benchmark van Rioned boven

het landelijk gemiddelde.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is gebaseerd op actuele inspecties. Hierdoor

heeft de gemeente een goed inzicht in de staat van de riolering. Het GRP heeft een

looptijd van 5 jaar en heeft tevens een doorkijk voor de langere termijn (60 jaar). Het

GRP geeft daarmee een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op korte en

langere termijn.

In het GRP is een financiële doorkijk gegeven over de periode 2008-2067. De

financiële doorkijk van 60 jaar legt de basis voor het GRP en de jaarlijkse

uitvoeringsplannen. Daarmee wordt bij de verdeling van de lasten rekening gehouden
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met de korte en lange termijn. De financiële doorkijk wordt (strikt) gebruikt om in het

GRP (de ontwikkeling van) het tarief voor de rioolheffing te bepalen. In de praktijk

zijn (in 2010 en 2011) andere bestuurlijk keuzen gemaakt voor (de stijging van) het

tarief. In de begroting 2011 is dan ook aangeven dat het oorspronkelijke doel om in

2011 kostendekkend te zijn, is doorgeschoven naar 2013.

In de jaarrekeningen en in de evaluatie van het GRP wordt duidelijk dat niet alle

projecten conform planning worden gerealiseerd. Begrote en werkelijke kosten van

activiteiten/projecten worden administratief vastgelegd, maar zijn voor de Raad niet

per project inzichtelijk. Voor het ramen van rioolvervangingen wordt gewerkt met een

(starre) norm van 1 kilometer = 1 miljoen euro, die volgens de gemeente nog steeds

goed overeenkomt met de werkelijkheid.

In het GRP en in de planning & control documenten wordt inzicht gegeven in de

kosten die worden toegerekend aan het tarief. Op basis hiervan kan worden

geconstateerd dat alle componenten die in het tarief zijn opgenomen daarin ook

terecht zijn opgenomen. Er zijn voldoende waarborgen aanwezig voor een goede

doorberekening van kosten aan de burger.

In het Wegbeheerplan 2008-2012 is opgenomen dat als vertrekpunt voor een

reconstructie van een weg meestal de vervanging van het riool wordt genomen. Om

de integraliteit tussen wegen en riolering te waarborgen, werkt de gemeente met

integrale projectenkaarten. De kosten van projecten (en de toerekening van kosten)

komen terug in startdocumenten en in de financiële administratie. In de start-

documenten is per project aangegeven wat de geraamde omvang van het benodigd

budget is voor de realisatie en de dekking hiervan, waarbij onderscheid wordt

gemaakt tussen onderdelen zoals ‘wegen’, ‘riolering’ en ‘OV’. Er is daarmee zowel

inhoudelijk als financieel sprake van een systematische afstemming tussen onderhoud

/ renovatie van wegen en van riolen.

In vergelijking met andere gemeenten heeft de gemeente Bergen op Zoom in 2010

een rioolheffing die hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Maar deze vergelijking

kan niet los worden gezien van (de ontwikkeling van) het tarief, de

kostendekkingsgraad en de hoogte van de voorziening. De specifieke kenmerken van

het rioleringstelsel, de sterke inzet op afkoppelen en relatief veel vervangingen zijn

belangrijke verklarende factoren voor dit relatief hoge tarief.

Aanbeveling 2: rapporteer periodiek in de planning & control documenten over de

mate van realisatie van doelstellingen uit het GRP (bij gebrek aan tussentijdse

evaluaties van het GRP), de kostendekkingsgraad, het percentage realisatie van

projecten en de omvang van de werkvoorraad (waaronder eventuele ‘achterstanden’).
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7.5 Bestuurlijke invalshoek

In het GRP 2008-2012 is ervoor gekozen het vigerende beleid uit het Gemeentelijk

Waterplan en het GRP 2003-2007 voort te zetten, zowel beleidsinhoudelijk als

financieel. Hierdoor zijn met de Raad alternatieve beleidsrichtingen niet onderzocht.

Het in 2010 geïntroduceerde BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming,

besluitvorming) biedt mogelijkheden om bij het komende Verbreed Gemeentelijk

Rioleringsplan (VGRP) de Raad aan de voorkant te laten meedenken en alternatieven

voor te leggen bij het formuleren van (nieuw) beleid.

In het GRP zijn een aantal algemene doelstellingen opgenomen die vervolgens

gespecificeerd zijn in functionele eisen, maatstaven en meetmethoden. Voor de Raad

is het lastig om op basis hiervan te sturen. De algemene doelen lenen zich daar

minder voor, omdat deze van algemene aard zijn en geen concrete meetbare

aandachtspunten bevatten waarover aan de Raad gerapporteerd zou kunnen worden.

De meer gedetailleerde functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn ook niet

geschikt voor regelmatige rapportage aan de Raad, omdat deze te technisch en

operationeel van aard zijn.

De Raad wordt over de riolering geïnformeerd via de reguliere planning & control

cyclus. Zij ontvangt jaarlijks een concernbericht, de jaarrekening, het investeringsplan

en de programmabegroting. Daarnaast wordt over de voortgang van projecten

gerapporteerd middels startdocumenten en zogenaamde GOKITS. Deze gaan echter

niet naar de Raad. Inhoudelijke evaluatie van het rioleringsbeleid vindt plaats bij het

GRP, maar hierbij wordt in beperkte mate gerapporteerd over de mate waarin de

doelen gerealiseerd zijn. Bestuurlijke evaluaties van uitgevoerde rioleringswerken

vinden niet plaats.

Aanbeveling 3: gebruik het BOB-model om de Raad te betrekken en alternatieven

voor te leggen bij het opstellen van het VGRP.

Aanbeveling 4: rapporteer in de evaluatie in het VGRP explicieter over de realisatie

van doelen. Formuleer duidelijke en meetbare doelstellingen in het VGRP en benut

hierbij de betrokkenheid van de Raad. Maak afspraken met de Raad over de wijze

waarop de Raad geïnformeerd wordt over de realisatie van doelen (bijvoorbeeld

middels tussentijdse evaluaties).

Aanbeveling 5: voer structureel evaluaties van projecten uit en rapporteer ook

bestuurlijk over de belangrijkste lessen.
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7.6 Inhoudelijk-technische invalshoek

De gemeente heeft een goed zicht in de kwaliteit van de bestaande riolering op basis

van periodieke reiniging en inspecties.

De doelstellingen in het GRP worden doorvertaald in een Masterplan Riolering per

gebied en (gecombineerd met de resultaten van inspecties) vertaald naar een

meerjarenplanning voor de riolering in de gehele gemeente. Na overleg met andere

disciplines binnen de afdeling Openbare Ruimte wordt gekomen tot een

uitvoeringsplanning. Door deze werkwijze wordt vanuit het beleid tot een logische

prioriteitenstelling en planning van het werk gekomen.

In de jaarrekening en in de evaluatie van het GRP komen de doelstellingen uit het

GRP terug maar er wordt in beperkte mate ingegaan op de mate van realisatie van de

doelstellingen. De Raad heeft in de reguliere P&C documenten inzicht of individuele

activiteiten / projecten zijn uitgevoerd conform planning, voor wat betreft de kosten

per individueel project / activiteit is dit inzicht er voor de Raad niet.

Uit de rapportages blijkt dat planningen niet altijd gehaald worden, maar de mate van

realisatie van planningen wordt daarin niet meetbaar gemaakt. Door de integrale

manier van werken is sprake van relatief veel omgevingsfactoren, die van (negatieve)

invloed zijn op de planning.

Een conclusie die getrokken kan worden is dat de gemeente voldoet aan de

basisinspanning. Op basis van de benchmark kan worden geconcludeerd dat het

aantal gemaalstoringen zeer laag is, maar dat het aantal meldingen en claims hoger

dan gemiddeld is.

De gemeente Bergen op Zoom heeft een telefonisch meldingensysteem voor vragen

van inwoners en bedrijven. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de

ontwikkeling van het aantal meldingen per soort melding en per gebied. Onder deze

meldingen bevinden zich – naast vragen - ook klachten. Dit kan de verklaring zijn

waarom het aantal meldingen en klachten en het aantal schadeclaims in de

benchmark van Rioned boven het landelijke gemiddelde liggen. De meldingen worden

jaarlijks geanalyseerd om eventuele verbeteracties te organiseren.

Aanbeveling 6: Maak de mate van realisatie van planningen meetbaar en rapporteer

over de realisatiegraad van projecten.
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8 Reactie College

Op 7 juli 2011 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor bestuurlijk

hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 12 augustus

2011.

Bij de brief waren een tweetal bijlagen (A en C) gevoegd waarin werd ingegaan op

een aantal feitelijke zaken in de rapportage. Naar aanleiding hiervan heeft nader

overleg plaatsgevonden en is de rapportage nog op enkele onderdelen aangepast. Bij

brief van 11 september 2011 heeft de gemeente geconstateerd dat hiermee de

opmerkingen uit beide bijlagen alsnog zijn verwerkt of gemotiveerd niet zijn verwerkt,

zodat de bestuurlijke reactie zich verder met name toespitst op het gestelde in de

aanbiedingsbrief en bijlage B.

Eenvoudshalve zijn onderstaand daarom alleen de aanbiedingsbrief en deze bijlage

opgenomen.

8.1 Aanbiedingsbrief

Geachte heer De Schipper,

Inleiding

Wij hebben kennis genomen van uw conceptrapportage “Onderzoek Rioleringsbeleid

en –beheer Gemeente Bergen op Zoom” van juli 2011. Wij doen u hierbij onze

bestuurlijke reactie toekomen, die overigens voor een belangrijk deel aansluit bij de

eerder gegeven ambtelijke reactie.

Primair zijn wij als college zeer content met de constatering van de Rekenkamer dat

het rioleringsbeleid en –beheer van de gemeente Bergen op Zoom veel sterke punten

kent. Dit bevestigt dat de bestendige beleidslijn en –realisatie en de kritische

benadering die hierbij vanaf 2002 wordt gekozen de gewenste kwalitatieve en

kwantitatieve effecten sorteren. Dit laat onverlet dat wij ons de aandacht- en

verbeterpunten uit uw rapport ter harte zullen nemen bij het nieuw op te stellen

Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP 2013-2017) dat in 2012 zijn beslag zal

krijgen. Immers, de gemeentelijke organisatie streeft naar continue verbeteringen

binnen het brede scala van processen en projecten die te maken hebben met het

beleidsterrein van integraal waterbeheer waar rioleringsbeleid onderdeel van

uitmaakt.

Wat wij missen in de context van het onderzoek is de ´koepelnotitie´ die door uw

rekenkamer is opgesteld. Dit geeft de Gemeente Bergen op Zoom namelijk inzicht in

de ´positie´ ten opzichte van andere gemeenten die bij het onderzoek zijn betrokken.

Referentiekader

Ten aanzien van de redactie van het rapport constateren wij dat de weergave niet

altijd feitelijk is omdat het referentiekader naar onze mening niet geheel juist is

geschetst.

Op basis van art. 212 Gemeentewet zijn de begroting en de beleidscyclus ingericht.

Voor de Gemeente Bergen op Zoom houdt dit in dat de Raad stuurt op basis van de
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programmabegroting. Het college legt op basis hiervan verantwoording af. De

programmabegroting is gebaseerd op hoofdlijnen van beleid. Deze wijze van

informeren op hoofdlijnen en de vaste momenten waarop dit geschiedt is vastgelegd

in de nota ‘Boedelscheiding’ die aan u ter beschikking is gesteld. De door de raad

vastgestelde hoofdlijnen richten zich voor wat betreft het rioleringbeleid op de

maatschappelijke doelstellingen van het beleid, i.c. het voldoen aan de milieueisen en

het bestrijden van wateroverlast en de technische doelstellingen, i.c. het voorzien in

een adequaat rioleringstelsel dat voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving

(waaronder ook het wegwerken van achterstanden).

Het GRP is het beleidsdocument dat voorziet in de realisatie van deze doelstellingen,

waarbij de keuzes zijn gemaakt in nauwe samenspraak en afstemming met de

ketenpartners.

De realisatie van de maatschappelijke en technische doelstellingen van het GRP zijn

macro uitgedrukt in de realisatie van 1 kilometer riolering of een equivalent hiervan –

zijnde 1 miljoen euro – op jaarbasis.

Het realiseren van deze doelstellingen op microniveau – zijnde projectniveau - is een

verantwoordelijkheid van het college. De financiële neerslag van het vastgestelde

rioleringbeleid en –beheer moet worden gekoppeld aan de keuzes die bij het

vaststellen van het beleid zijn gemaakt. De Raad heeft hierbij het budgetrecht.

Wij achten het van groot belang dat dit referentiekader wordt gehanteerd als basis

voor de analyses, conclusies en aanbevelingen alsmede voor de eindredactie van de

rapportage. In onze reactie zullen wij aansluiten bij het door ons weergegeven

referentiekader.

Bestuurlijke reactie

Als bijlage A bij deze brief treft u (paragraafgewijs) onze reactie aan op het

onderzoeksdeel van uw conceptrapportage, i.c. de hoofdstukken 3 t/m 6.

Als bijlage B treft u aan onze reacties op Hoofdstuk 7 “Conclusies en aanbevelingen”.

Bijlage C bevat een overzicht van tekstuele correcties op enkele passages in de

redactie van uw conceptrapportage.

Mocht u naar aanleiding van deze reactie nog vragen hebben dan kunt u zich wenden

tot onze contactpersoon voor dit onderzoek, Dhr. A. Vons telefonisch bereikbaar op

0162 – 277 134.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris, burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Drs. J.M.M. Polman
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8.2 Bijlage B, reactie op Hoofdstuk 7 - Conclusies en aanbevelingen

Hoewel wij ons op hoofdlijnen kunnen vinden in de conclusies en aanbevelingen

hebben wij in het verlengde van de opmerkingen die wij in onze aanbiedingsbrief

hebben gemaakt over het gehanteerde referentiekader toch enkele opmerkingen.

Paragraaf 7.2. – Algemene Conclusie

In de voorlaatste alinea schrijft u `naar het ambitieniveau van het afkoppelen moeten

worden gekeken,…` omdat ´afkoppelen niet onder alle omstandigheden de juiste

keuze is`.

Deze conclusie onderschrijven wij niet. De rekenkamer geeft hiermee een oordeel

over de keuze voor afkoppelen.

De keuze om sterk in te zetten op afkoppelen is een zorgvuldige en duurzame

afweging geweest teneinde de maatschappelijke doelen van het rioleringbeleid te

realiseren (i.c. het realiseren van de basisinspanning en de bestrijding van

wateroverlast). Deze keuze is voor de Gemeente Bergen op Zoom zeker wel een

juiste keuze geweest en heeft in de praktijk bewezen succesvol te zijn.

Daarnaast geeft de diversiteit aan projecten - afkoppelen, creëren van retentie,

ombouwen van stelsels, realiseren van bergbezinkbassins - aan dat géén sprake is

van een enkelvoudige keuze voor afkoppelen.. Het evident dat beleidskeuzes op het

gebied van riolering bezien worden vanuit de optiek van een langere

planningshorizon. De totale (gemiddelde) levensduur van riolering wordt immers

uitgegaan van 60 jaar.

Bij het opstellen van het VGRP wordt uiteraard bezien of deze keuze in de toekomst

moet worden gehandhaafd of moet worden bijgesteld.

Paragraaf 7.3. – Algemene invalshoek

De opmerking geplaatst bij par. 7.2. is ook aan de orde en wel in de 3e alinea.

Primair willen wij opmerken dat het Waterschap nauw betrokken is geweest bij het

opstellen van het vigerend GRP. In de projectgroep die verantwoordelijk is geweest

voor het opstellen van het GRP waren zowel het waterschap als de Provincie - als vast

lid van de projectgroep - structureel vertegenwoordigd.

De verslagen hiervan heeft u aan kunnen treffen in het vigerend GRP dat aan u ter

beschikking is gesteld.

Daarnaast is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau sprake van een intensieve

contacten en samenwerking. Tijdens de interviews is expliciet aangegeven dat een

aantal gemeenten in West Brabant en het Waterschap in 2010 de samenwerking in de

(afval-) waterketen zijn aangegaan. Het doel van deze samenwerking is om de kosten

voor de afvalwaterketen in de komende periode minder hard te laten stijgen en om

synergie te bereiken bij onder andere het opstellen van afvalwaterstudies en VGRP´s.

Ergo, het betrekken van het waterschap bij het opstellen van het VGRP is enerzijds

evident en anderzijds slecht één van de thema´s in de samenwerking.

Paragraaf 7.4. – Financiële invalshoek

In de matrix ontbreekt naar onze mening de koppeling met het juiste referentiekader,

i.c. de relatie met de feitelijke en vergelijkbare situatie op zowel regionaal als

landelijk niveau. Zoals bij de inleiding is aangegeven wordt de financiële reflectie
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bepaald door de beleidskeuzes die zijn gemaakt vanuit het maatschappelijk en

technisch perspectief in relatie tot het totale areaal aan riolering c.a.

De matrix behoeft primair aanvulling daar waar het gaat om de totale context in

relatie tot het areaal. De lengte van de vrijvervalriolering is relatief hoog behoeft

daarom nader te worden geduid.

Voorstel: “Bergen op Zoom heeft een stelsel met een totale lengte van 477 km.

Gemiddeld in de regio is dit 287 km en landelijk is dit gemiddeld 209 km. Dit geeft

aan dat de complexiteit van de (afval-) waterhuishouding van de Gemeente Bergen

op Zoom een andere is dan van een gemiddelde vergelijkbare gemeente. Dit heeft

effect op alle parameters die hiermee samenhangen waaronder de financiële

componenten.”

Ten gevolge van de exogene factoren én de daaraan gekoppelde beleidskeuzes kent

de Gemeente Bergen op Zoom inderdaad een tarief voor de rioolheffing dat

gemiddeld hoger is. In uw rapportage spreekt u over een zeer sterke stijging in de

periode 2002 t/m 2010. Echter, wat ontbreekt in de volledigheid van de context is dat

de Gemeente Bergen op Zoom over diezelfde periode (ter realisatie van de door de

raad vastgestelde maatschappelijke en technische doelen) een investeringsniveau

kent dat gemiddeld 100% hoger ligt dan bij vergelijkbare gemeenten. De benchmark

waar u in uw rapport over spreekt is hier duidelijk over.

Op pagina 74 wordt aangeven dat gewerkt wordt met een ´(starre) norm van 1

kilometer = 1 miljoen euro’. Hier is zeker geen sprake van een starre norm. Zoals u

eerder in uw rapportage aangeeft is sprake van een realistische norm, die - indien de

complexiteit hierom vraagt – per project wordt bijgesteld. Het hanteren van deze

norm op macro-niveau heeft juist als voordeel dat deze voldoende flexibiliteit op

micro-niveau (uitvoeringsniveau) biedt.

In onze brief hebben wij aangegeven dat binnen de Gemeente Bergen op Zoom wordt

gerapporteerd op basis van de programmabegroting. De beleidscyclus is hier zowel

kwalitatief als kwantitatief op afgestemd. De raad stuurt hierbij op hoofdlijnen. De

sturing op projectniveau is een verantwoordelijk van het college en vindt plaats door

middels Go-Kits.

Medio 2011 is een verbeterproject opgestart dat beoogt de programmabegroting tot

een actueel stuurinstrument voor de organisatie te maken (zowel ambtelijk als

bestuurlijk). De informatiebehoefte van de raad wordt hierin meegenomen. Wij zullen

de aanbeveling als aandachtpunt hierin meenemen.

Paragraaf 7.5. – Bestuurlijke invalshoek

In 2010 is het BOB-model geïntroduceerd. Dit betekent impliciet dat de raad

betrokken wordt bij het totale proces van de totstandkoming van beleidsvorming. De

aanbeveling is hiermee reeds geëffectueerd.

De bestuurlijke informatievoorziening aan de raad is zoals eerder in deze reactie

gebaseerd op de afspraken die ter zake zijn gemaakt op basis van art. 212 . Voor de

Gemeente Bergen op Zoom betekent dit rapportage op hoofdlijnen van beleid op

basis van de programmabegroting.

De aanbeveling omtrent projectevaluaties omarmen wij als college zeker. In het

kader van projectmatig werken wordt binnen de organisatie een kwaliteitsimpuls

gegeven aan projectmanagement.
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Daarnaast is er bijzondere aandacht van de Raad in het kader van de beheersing van

grote projecten. Hieronder kunnen ook rioolprojecten vallen of ontwikkelprojecten

waarvan rioleringswerkzaamheden integraal deel uitmaken.

Paragraaf 7.6. – Inhoudelijk-technische invalshoek

In het kader van projectmatig werken wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan

projectmanagement. De realisatie van planningen en de projectevaluaties worden

hierin structureel geborgd. De aanbevelingen 5 en 6 uit uw rapportage worden

hiermee ingevuld. De rapportagevorm wordt thans nader vormgegeven binnen het

projectmatig werken én het sturen van grote projecten.
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9 Nawoord

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de brief van het College. Geconstateerd

wordt dat het College zich in hoofdlijnen kan vinden in de conclusies en

aanbevelingen. De inhoud van de brief geeft op enkele punten aanleiding tot een

reactie.

Het College geeft aan dat naar zijn mening het referentiekader niet geheel juist is

geschetst, en wijst daarbij op de afspraken die in de nota “Boedelscheiding” zijn

gemaakt over de verhoudingen tussen raad en College.

In het normenkader is uitgegaan van een proces waarbij de raad op grond van inzicht

in alternatieven tot keuzes en vaststelling van de kaders komt. Aansluitend daarop

wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering en de mate waarin daarmee de

beoogde doelen worden bereikt. Tevens is er van uitgegaan dat na (grote)

investeringen het College een evaluatie laat uitvoeren, en de raad over de uitkomsten

daarvan informeert. Het proces heeft het karakter van een leercirkel, waarbij een

goed inzicht in het bereik van doelen en evaluatie van grote investeringen de raad

ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol. Dit sluit geheel aan op de

uitgangspunten die ook in de nota Boedelscheiding worden geformuleerd, zij het dat

in het normenkader wellicht wat explicieter de keuze- en leerelementen tot

uitdrukking worden gebracht.

Dit komt onder meer tot uitdrukking in de conclusie in paragraaf 7.2. dat bij het

opstellen van het komende VGRP kritisch naar het ambitieniveau van het afkoppelen

moet worden gekeken. Anders dan door het College wordt gesteld, geeft de

Rekenkamer hiermee geen oordeel over de keuze voor afkoppelen. Wel wordt

geconstateerd dat gezien de bevindingen een evaluatie van de effectiviteit en

doelmatigheid van dit beleidsinstrument gewenst is, zodat de raad in staat wordt

gesteld om op basis daarvan opnieuw tot gemotiveerde keuzes te komen.
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Bijlagen

Bijlage 1: Literatuurlijst

Bijlage 2: Lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 3: Normenkader

Bijlage 4: Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden gemeente

Bergen op Zoom

Bijlage 5: Raadsopmerkingen
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Bergen op Zoom

- Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen op Zoom 2008-2012, definitief rapport (6

maart 2008), gemeente Bergen op Zoom;

- Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen op Zoom 2008-2012, populaire versie (7

november 2007), gemeente Bergen op Zoom;

- Waterplan ‘Het Water te bergen’ (juni 2002), gemeente Bergen op Zoom;

- Watertaken: Gemeentelijke wateropgave Bergen op Zoom (juni 2009), gemeente

Bergen op Zoom;

- Wegbeheerplan 2008-2012 (november 2007), gemeente Bergen op Zoom;

- Verordening rioolheffing 2011 (6 januari 2011), gemeente Bergen op Zoom;

- Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer

en de uitgangspunten van het financiële beleid (Verordening 212) van de

gemeente Bergen op Zoom (21 december 2005), gemeente Bergen op Zoom;

- Legesverordening 2011 (21 december 2010), gemeente Bergen op Zoom.

- Raadsvoorstel Gemeentelijke fiscale heffingen 2011 (16 november 2010),

gemeente Bergen op Zoom;

- Raadsvoorstel Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012 (19 december 2007),

gemeente Bergen op Zoom.

- Meerjarenbegroting 2005-2008 (22 oktober 2004), gemeente Bergen op Zoom

- Meerjarenbegroting 2007-2010 (10 oktober 2006), gemeente Bergen op Zoom

- Meerjarenbegroting 2008-2011, gemeente Bergen op Zoom

- Meerjarenbegroting 2009-2012 (september 2008), gemeente Bergen op Zoom

- Begroting 2010, Meerjarenbegroting 2011-2013 (oktober 2009), gemeente

Bergen op Zoom;

- Begroting 2011, Meerjarenbegroting 2012-2014 (oktober 2010), gemeente

Bergen op Zoom;

- Jaarrekening 2006, gemeente Bergen op Zoom

- Jaarrekening 2007, gemeente Bergen op Zoom

- Jaarrekening 2008, gemeente Bergen op Zoom

- Jaarrekening 2009, gemeente Bergen op Zoom

- Diverse verslagen nutsbedrijven overleg 2010, gemeente Bergen op Zoom;

- Brief van het Waterschap aan de gemeente ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Bergen

op Zoom 2008-2012 (12 juni 2008);

- Startdocument project ‘Afkoppelen hemelwater en herinrichten Nieuw-

Borgvliet/Langeweg’ (10 november 2008), gemeente Bergen op Zoom.

- GOKIT Nieuw-Borgvliet/Langeweg (8 juni 2008), gemeente Bergen op Zoom.

- Schets kosten riolen ‘Principedetail financiële fasering riool en wegen’, gemeente

Bergen op Zoom.

- Functiekaart ‘Financieel overzicht riolering en wegen’, gemeente Bergen op

Zoom.

- Meerjarenplan 2011-2020 (14 april 2011), gemeente Bergen op Zoom.

- Masterplan Noordland (22 december 2008), gemeente Bergen op Zoom.
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Overige documenten

- Artikel 228a Gemeentewet.

- Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport

2010 Bergen op Zoom, Stichting RIONED.

- Handreiking kostentoerekening leges en tarieven (januari 2010), Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

- Inspectiekaart globale inspectie, CROW.

- Riooloverstorten deel 2 – Eenduidige basisinspanning’ nadere uitwerking van de

definitie van de basisinspanning, (juni 2001) Commissie Integraal Waterbeheer.

- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, gemeente Roosendaal Hoofdrapport (16

december 2009), gemeente Roosendaal.

- VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010).

- Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december

2009) Waterschap Brabantse Delta.

- Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).

- Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10

september 2010).

- Nieuwsbrief waterschap Brabantse Delta, 2010.

Geraadpleegde websites

- http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn_stedelijk_afvalwater.html,

maart 2011.

- www.brabantsedelta.nl, maart 2011.

- www.waterwet.nl , maart 2011.

- www.waterwet.nl, maart 2011.

- www.bergenopzoom.nl, april 2011.

- www.statline.cbs.nl, april 2011.
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Bergen op Zoom

- Dhr. A. van der Wegen (wethouder rioleringsbeleid);

- Dhr. P. Bogers (Hoofd afdeling Openbare Ruimte)

- Dhr. P. Bogers (Adviseur beheer, afdeling Openbare Ruimte)

- Mw. M. van der Mast (teamcoördinator Advies, afdeling Openbare Ruimte)

- Dhr. G. van Dijk (projectleider/directievoerder, afdeling Openbare Ruimte)

- Dhr. M. Versluis (financieel adviseur, afdeling Middelen, team financiën)

Overige

- Dhr. S. Koenraadt (Adviseur Water- en Emissiebeheerder, Waterschap Brabantse

Delta)
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Bijlage 3: Normenkader

Hieronder zijn per subvraag de normen weergegeven.

a. Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en heeft dit

geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

i. Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?

Norm: Gemeenten hebben gemeentelijke rioleringsplannen opgesteld conform

artikel 4.22 van de Wet milieubeheer.

ii. In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van milieubeleid en

integraal waterbeheer?

Norm: Doelstellingen betrekking hebbende op rioleringsbeleid zijn opgenomen in

het milieubeleid en integraal waterbeheer beleid van gemeenten.

iii. In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve

samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

Norm: De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken

hieromtrent zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De

afspraken zien toe op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over

OAS-studies).

Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het

waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.

Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.

iv. Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke doelstellingen en

kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. het inzamelen en transporteren

van afval- en hemelwater, en het voorkomen van wateroverlast?

Norm: Het waterbeheerplan of rioleringsplan van de gemeente bevatten

duidelijke en meetbare doelstellingen en kwaliteitseisen.

v. Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?

Norm: Het rioleringsplan en andere relevante documenten zoals de jaarlijkse

beheerplannen worden actueel gehouden naar aanleiding van nieuwe wetgeving.

vi. In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt hiervoor

gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de gemeente zelf over

voldoende kennis?

Norm: Uit relevante informatie blijkt (zoals de jaarlijkse onderhoudsplannen en

uitvoering daarvan) dat gemeenten goed zelf invulling kunnen geven aan het

jaarlijkse onderhoud en beheer, gebruik makende van externe deskundigheid

voor specifieke taken.

b. Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid en –

beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en bedrijven in

rekening gebracht? Waardoor worden -– op hoofdlijnen – verschillen in

tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?

i. Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere

en korte termijn?

Norm: Het rioleringsplan is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens

over het rioleringstelsel. Jaarlijks wordt op basis daarvan een plan opgesteld

voor onderhoud, aanleg en vervanging van riolering, waarin de kosten op

langere en kortere termijn inzichtelijk worden gemaakt.

ii. Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en toekomstig

gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?
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Norm: Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met huidig en

toekomstig gebruik (toekomstige investeringen, vervangingen).

iii. Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd tegen welke

kosten?

Norm: De activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn ook daadwerkelijk

uitgevoerd conform de planning. Begrote en werkelijke kosten van deze

activiteiten / projecten zijn administratief vastgelegd en binnen budget.

iv. Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? in hoeverre is sprake van

een verschil tussen de geraamde kosten en de uitgaven? Wat zijn verklaringen

voor eventuele verschillen tussen raming en realisatie, en heeft dat geleid tot

aanpassing van de ramingsystematiek?

Norm: de ramingsystematiek is vastgelegd in relevante documenten. Ramingen

zijn gebaseerd op objectieve kengetallen. Er is een overzicht van de geraamde

kosten en daadwerkelijke uitgaven en er is een verklaring gegeven van

eventuele verschillen.

v. Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?

Beschrijvende vraag.

vi. Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook terecht

opgenomen?

Norm: De componenten die in het tarief zijn opgenomen zijn conform geldende

regelgeving.

vii. Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /

renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten

toegerekend?

Norm: De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op

elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met

het onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt

periodiek plaats.

Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het

rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de

riolering.

viii. Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente doorberekend?

Norm: De wijze van kostentoerekening is vastgelegd in relevante documenten.

ix. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening

van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid doeltreffend en

doelmatig?

Norm: De wijze van kostentoerekening bevat voldoende waarborgen voor een

goede doorberekening en is gebaseerd op het rioleringsplan met een meerjaren

perspectief voor onderhoud en vervanging, reconstructie.

x. Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in tariefstelling t.o.v.

andere gemeenten?

Beschrijvende vraag:

Verklaringen voor verschillen in tariefstelling kunnen bijvoorbeeld blijken uit

technische verschillen verwoord in het rioleringsplan, beleidsmatige keuzes met

een effect op de kosten, belangrijke investeringen die buiten de financiële

ramingshorizon zijn gehouden (doorgeschoven naar volgende generatie),

verschillen in heffingsmaatstaf, kostenefficiëntie en de wijze van toerekening van

kosten.
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c. Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om

invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

i. Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de

gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?

Norm: de gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn

alternatieve keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de

Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.

ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid

juist, tijdig en volledig?

Norm: Raad en College hebben afspraken gemaakt omtrent de bestuurlijke

informatievoorziening tijdens de uitvoering. De informatie die de Raad ter

beschikking heeft voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld. De informatie is

actueel en eventuele afwijkingen tijdens de uitvoering worden gerapporteerd. De

Raad ontvangt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het jaarlijkse

rioleringsbeheer.

iii. Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van investeringen

adequaat?

Norm: Periodiek worden evaluaties van uitgevoerde werken opgesteld en

besproken in de Raad.

iv. Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen worden

bereikt?

Norm: De Raad ontvangt (meestal) jaarlijkse rapportages over het

rioleringsbeheer waaruit de mate van realisatie van de doelstellingen blijkt.

d. Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische samenhang

tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en de getroffen /

voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming alternatieven overwogen?

Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

i. Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande riolering?

Norm: Periodiek vinden inspecties plaats van de bestaande riolering.

ii. Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan voldoende

onderbouwd ?

Norm: Bij het opstellen van het rioleringsplan is gebruik gemaakt van praktisch

toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer

en onderhoud (bijvoorbeeld CROW-normen en inzichten).

iii. Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling en planning

gekomen?

Norm: De gemeente heeft een planning en prioriteitenlijst opgesteld welke

logisch voortvloeien uit het rioleringsplan, de meerjarenplanning en de vertaling

daarvan in jaarlijkse plannen.

iv. Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten opzichte van

de planning?

Norm: Uit de rapportages blijkt dat de realisatie van de voorgenomen

maatregelen conform de planning is.

v. Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de reconstructie van wegen?

Norm: De (technische afwegingscriteria in de) onderhoudsplannen onderhoud /

renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken
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gemaakt over de wijze van afstemming met het onderhoud en de reconstructie

van wegen en deze afstemming vindt periodiek plaats.

vi. Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op

doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd

worden?

Norm: in rapportages is vastgelegd in hoeverre doelstellingen worden

gerealiseerd.

vii. In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en bedrijven

aanleiding tot klachten?

Beschrijvende vraag.
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Bijlage 4. Doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden rioleringsbeleid Bergen op Zoom
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Bijlage 5: Raadsopmerkingen

Bij de voorbereiding van dit onderzoek zijn vanuit de gemeenteraad een aantal

aandachtspunten meegegeven. In onderstaand overzicht is weergegeven op welke

plaatsen in de rapportage op deze aandachtspunten is ingegaan.

1. De kosten in de gemeente Bergen op Zoom worden zoveel mogelijk toegewezen

naar verhaalbare producten. Is het mogelijk om te kijken of de toewijzing van de

kosten naar het verhaalbare product riolen wel verantwoord is c.q. mogen conform de

wet deze kosten wel toegewezen worden?

Zie voor de beantwoording van deze vraag paragraaf 4.6 en 4.8.

2. Er wordt in de gemeente Bergen op Zoom werk met werk gemaakt. Hier is ons

inziens een risico dat er (te)veel kosten naar de riolen worden toegeschreven. Is dit

zo en hoe is dit risico te beperken?

Dit komt aan de orde in paragraaf 4.7. Antwoord op de gestelde vraag luidt dat het

risico altijd aanwezig is en dit risico kan worden beperkt door transparantie (aan de

voorkant duidelijke spelregels uit welke bronnen een rioleringsproject wordt gedekt,

duidelijke scheiding van financieringsbronnen in de financiële administratie en in

rapportages vermelden van de financieringsbronnen per project).

3. Hoe zijn de stelselwijzigingen bij de reserve riolen verlopen -> afschrijvingen van

annuitair naar lineair?

Deze vraag komt aan de orde in paragraaf 4.2. De stelselwijziging is hier op hoofd-

lijnen genoemd, en er is verwezen naar de momenten waarop de raad hierover is

geïnformeerd.

4. Duidelijk aangeven wat de gevolgen zijn van het niet bijschrijven van de rente aan

de reserve riolen.

Dit komt aan de orde in paragraaf 4.8.

5. In 2007 hebben wij als raad het rioolbeheerplan vastgesteld. Kloppen de in dit plan

gemaakte afspraken nog wel kijkend naar de grote tariefsverhoging in 2007 in de

relatie tot de belofte dat Bergen in 2011 droge voeten zou hebben?

Zie voor de beantwoording van deze vraag o.a. paragraaf 4.9, maar ook 4.1

ontwikkeling tarieven.

6. Wat zijn de voordelen van het gebruikmaken van het kostenmodel van de VNG

http://www.vng.nl/eCache/DEF/93/518.html voor de gemeente Bergen op Zoom.

Dit komt aan de orde in paragraaf 4.6. Daarnaast wordt ook in de koepelnotitie hier

nader op ingegaan.


