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Productwijzer Riolering

Deze productwijzer geeft in algemene zin 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 bodem en grondwatergesteldheid, kwaliteit van het

afvalwater, illegale lozingen, toename gewichtsklasse vrachtverkeer, de 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 waterverbruik 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 omstandigheden 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 investeringskosten. Jaarlijks

wordt afgeschreven conform het beleid / de spelregels die binnen de gemeente hierover zijn

vastgesteld. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden ten laste gebracht van het product riolering

/ het programma waar de riolering onder valt.
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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 informatie over

de financiering door de gemeente. De financieringsrente en afschrijvingslasten vormen samen

de kapitaallasten.

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 beschikbare

budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen werkachterstanden

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 zijn 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 7 gemeenten die in

het onderzoek zijn betrokken. In paragraaf 1.3 worden de gemeenten genoemd en in de

koepelnotitie zal dieper worden ingegaan op de tariefverschillen en de verschillen in

heffingsgrondslagen.



10 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Rucphen

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

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

van het door de gemeenten gevoerde rioleringsbeleid- en beheer.

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.

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 6. 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 plaatsgevonden

met bestuurders en ambtenaren waarin het onderzoeksproces is toegelicht.

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?
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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. de behandeling 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?

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?
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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?

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. L. van den Dool, mw. M. Stevens, dhr. S.

Schoonen en mw. P. Mbundu.

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”.

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 gepresenteerd.

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 Rucphen 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 Rucphen.

- 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 Rucphen

De gemeente Rucphen is een middelgrote gemeente in West-Brabant met circa 22.500

inwoners. Rucphen bestaat uit vijf dorpskernen, namelijk Schijf, Rucphen, Zegge, Sint

Willebrord en Sprundel. Rucphen is een plattelandsgemeente met een lage mate aan

verstedelijking. De totale oppervlakte van de gemeente omvat 6.423 hectare1.

De gemeente Rucphen neemt deel aan de landelijke benchmark Rioleringszorg van

Stichting Rioned. Uit de benchmark blijkt dat de gemeente voornamelijk is gelegen op

goede grond (zand/leem). De riolering bestaat in Rucphen uit een gangbare hoeveelheid

gescheiden en relatief veel mechanische riolering2. De lengte van de vrijvervalriolering

omvat 115 km buis. Dit is minder dan gemiddeld in de regio West-Noord-Brabant (287

km buis) en landelijk (209 km buis). Circa 89 km in de gemeente Rucphen is gemengd

rioolstelsel. De gemeente Rucphen heeft 74 kilometer mechanische riolering, 4 kilometer

drainage en 204 IBA’s.

De riolering in Rucphen sluit aan op de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Bath, welke in

eigendom is van het waterschap Brabantse Delta.

De gemeente Rucphen beschikt over een eigen dienst voor de uitvoering van

rioleringsonderhoud en aanleg, grotere rioleringswerken worden wel uitbesteed.

2.2 Wettelijke kaders

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

(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk etc.). 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.3

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 bedrijfstakken4. Hieronder vallen ook riool

overstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau geïmplementeerd via de Waterwet. 5.

1 Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Rucphen, (2 maart
2011), Stichting Rioned.

2 Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Rucphen, (2 maart
2011), Stichting Rioned.

3 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen.
4 http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn_stedelijk_afvalwater.html
5 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen.



15 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Rucphen

Nationaal beleid

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

betreffende riolering. Per 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging watertaken

van kracht. Met de inwerkingtreding van deze wet heeft de gemeente de verplichting om

het op haar grondgebied vrijkomende afvalwater en overtollige regenwater op doelmatige

wijze in te zamelen en te transporteren naar de daarvoor bestemde inrichting6. 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)
7
.

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

samengevoegd8. 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 gelegd9. 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 kracht10. 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)11. De indirecte lozingen worden 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

6 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september2008), gemeente Rucphen, p. 16.
7 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen.
8 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).

9 Waterplan Rucphen visie en maatregelen, water in Rucphen: wel aanwezig, niet altijd zichtbaar (januari
2008), gemeente Rucphen, p. 14.

10 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen.
11 www.waterwet.nl, maart 2011
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dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle indirecte lozingen

inclusief de emissies naar lucht en bodem12.

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, VNG, UvW, IPO en VEWIN)

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:

- Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant

- 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 basis gelden voor het

waterbeheerplan. De basis voor de waterbeheerplannen wordt door gemeenten en

belangengroepen opgenomen in de gebiedsprocessen. Tot slot biedt het waterbeheerplan

ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen13.

12 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen
13 Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december 2009) Waterschap Brabantse

Delta.
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De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van OAS studies (optimalisatie afvalwater-

systeemstudies) 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:

- 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 provincie14.

De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het

rapport ‘Riooloverstorten deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basis-

inspanning heeft als doel om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.

Rucphen

De zorg voor de riolering is een taak van gemeenten. Deze zijn primair verantwoordelijk

voor de inzameling en het transport van afvalwater en de wijze waarop de doelmatigheid

wordt ingevuld die de wet voorschrijft15. De gemeente heeft haar zorgplicht ten aanzien

van de riolering opgenomen in het gemeentelijk beleid:

- Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Rucphen 2003-2007 (17 februari 2003)

- Waterplan Rucphen visie en maatregelen (juni 2007)

- Verbreed GRP Rucphen 2008-2012 (6 mei 2008)

- Milieu-uitvoeringsplan 2008-2010 (11 september 2008).

- Het rioleringsbeheer als onderdeel van het integrale beheer van de openbare ruimte.

Werkzaamheden aan riolering en wegen worden zoveel mogelijk met elkaar

gecombineerd.

- De bouwverordening in Rucphen gebaseerd op de modelbouwverordening VNG.

In de volgende hoofdstukken zullen wij dieper op het gemeentelijke rioleringsbeleid

ingaan.

14 www.brabantsedelta.nl, maart 2011
15 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen, p. 15.
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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 grondwaterstand.

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.

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 Rucphen beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en over een

verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) waarin het rioleringsbeleid en – beheer zijn

vastgesteld. De gemeente beschikt daarnaast over een Milieu Uitvoeringsprogramma en

een Waterplan (73% van de gemeenten in Nederland heeft een Waterplan). Uit de

benchmark rioleringszorg van Rioned blijkt dat de gemeente niet over een Afkoppelplan

beschikt, 46% van de deelnemende gemeenten heeft een dergelijk plan. Uit de interviews

blijkt dat een Optimalisatiestudie afvalwatersysteem in de gemeente Rucphen nog in

uitvoering is (53% van de gemeenten in Nederland heeft een OAS-studie uitgevoerd) 16.

De gemeente Rucphen heeft nog geen afvalwaterakkoord vastgesteld (73% van de

gemeenten in Nederland heeft een dergelijk akkoord).

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 Rucphen.

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

Rioleringsplan (GRP) op te stellen. De gemeente Rucphen heeft conform art. 4.22 van de

Wet Milieubeheer een dergelijk gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld17.
Het GRP

had een doorlooptijd van 2003-2007.

16 Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010Rucphen, (2 maart
2011), Stichting RIONED.

17 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Rucphen 2003-2007, (17 februari 2003), gemeente Rucphen.
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Conform de Wet verankering en bekostiging die sinds 2008 van kracht is, heeft de

gemeente Rucphen een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan18 (VGRP) vastgesteld

waarin de bredere zorgplicht van de gemeente is opgenomen. Het VGRP is op 11

september 2008 door de gemeenteraad van Rucphen vastgesteld en heeft een

doorlooptijd van 2008 tot en met 2012. In dit VGRP zijn ook de andere wettelijke kaders

ten aanzien van het rioleringsbeleid opgenomen. In 2011 wordt het Nationaal

Bestuursakkoord Water geactualiseerd. Wijzigingen in het Nationaal Bestuursakkoord

zullen van invloed zijn op het rioleringsbeleid in Rucphen.

Gebaseerd op bovenstaande alinea voldoet de gemeente Rucphen aan de norm. Er is

conform artikel 4.22 van de Wet milieubeheer een GRP opgesteld. Tevens is ingespeeld

op de wettelijke ontwikkelingen en is bij actualisatie van het GRP een VGRP opgesteld.

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

Rioleringsbeleid maakt in Rucphen integraal deel uit van het waterbeleid en het

milieubeleid. De gemeente Rucphen beschikt over een milieu uitvoeringsplan, waarin de

relatie tussen riolering en milieu wordt weergegeven. Uit de interviews blijkt dat binnen

de gemeente sprake is van duidelijke integrale samenwerking bij het opstellen van

beleidsnotities. Ook in de uitvoering van werkzaamheden wordt integraal samengewerkt.

Periodiek wordt op de afdeling Openbare Werken een integraal overleg georganiseerd

waarbij alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Door de kleine omvang van de organisatie

weten collega’s elkaar makkelijk te vinden en is niet altijd gestructureerde coördinatie en

afstemming nodig.

Milieubeleidsplan

De gemeente Rucphen stelt sinds 1995 periodiek een Milieu- uitvoeringsplan (MUP) op

waarin programmering van de gemeentelijke milieutaken voor enkele jaren is

opgenomen. Het laatste Milieu uitvoeringsplan had een doorlooptijd van 2008-2010. In

het MUP wordt aangegeven dat het beleidsplan een integraal karakter heeft en dat het

plan is opgesteld in afstemming met taakvelden die raakvlakken hebben met milieu19.

De hoofddoelstelling van het MUP 2008-2010 (p. 4) luidt: “De gemeente Rucphen wil haar

huidige en toekomstige inwoners een gezond, veilig en prettig woon-, werk- en leefmilieu

bieden”.

18 Verbreed GRP Rucphen 2008-2012, (11september 2008), gemeente Rucphen.
19 Milieu-uitvoeringsplan 2008-2010, Rucphen – Schijf – Sprundel - St. Willebrord – Zegge, (11 september

2008), gemeente Rucphen, p.3.
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Ten aanzien van water en riolering streeft de gemeente Rucphen naar een doelmatig,

duurzaam en veilig watersysteem20.

De rioleringsdoelstellingen die in het MUP zijn opgenomen, zijn:

- Voldoen aan de wettelijke plicht: zorgdragen voor doelmatige inzameling en

transport van afvalwater;

- Tijdig gemeentelijk rioleringsplan actualiseren;

- Invulling gemeentelijke rol bij Kaderrichtlijn Water samen met andere betrokken

partijen;

- Integrale handhaving van niet gerioleerde of gesaneerde lozingen o.b.v. het in 2007

opgestelde plan van aanpak;

- Het gemeentelijk Waterplan uitvoeren.

De doelstellingen zijn specifiek (omschrijving doelstelling), meetbaar (indicatoren),

acceptabel (motief voor uitvoering), realistisch (uitvoerbaarheid) en tijdgebonden

(planning) gemaakt.

Het Milieu-uitvoeringsplan wordt op dit moment geactualiseerd. Geïnterviewden hebben

aangegeven dat met de vakinhoudelijke medewerker water en riolering afstemming is

gezocht om riolering te integreren in het geactualiseerde plan.

Waterplan

In januari 2008 is het Waterplan Rucphen door de gemeenteraad vastgesteld21. In een

watervisie wordt tot 2050 geschetst hoe dit vorm moet krijgen en wordt inzicht gegeven

in de verschillende waterthema’s die spelen en de wijze waarop invulling wordt gegeven

aan de wateropgave.

Het Waterplan bevat diverse maatregelen die van invloed zijn op riolering. Enkele van

deze maatregelen zijn (bijlage C bij Waterplan):

- Invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water

- In kaart brengen van de Stedelijke wateropgave (landelijk gebied waarin het

stedelijk gebied is meegenomen)

- Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS)

- Grip op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

- Opstellen bergings- en retentiekaart

- In beeld brengen van vragen/klachten: een loket

- Evalueren watertoets, waterparagraaf en waterplan.

In het Waterplan wordt de waterketen inzichtelijk gemaakt en wordt inzichtelijk wat de rol

van riolering daarbinnen is. Onderstaande figuur geeft dit weer.

20 Milieu-uitvoeringsplan 2008-2010, Rucphen – Schijf – Sprundel - St. Willebrord – Zegge, (11 september
2008), gemeente Rucphen, p.14.

21 Waterplan Rucphen visie en maatregelen, water in Rucphen: wel aanwezig, niet altijd zichtbaar (januari
2008), gemeente Rucphen.
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Figuur 1. Waterketen en daarin te onderscheiden delen (Waterplan 2008, gemeente Rucphen).

1. Oppervlaktewater als bron voor drink/gebruikswater

2. Grondwater als bron voor drink/gebruikswater

3. Neerslag op verhard oppervlak

4. Intrek van grondwater in geval van lekke riolering

5. Productie en distributie van drinkwater

6. Gebruik van drinkwater

7. Rioolstelsel

8. RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

9. Effluent als bron voor gebruikswater

10. Een IBA in plaats van aansluiting op het riool

11. Afkoppelen van verhard oppervlak

12. Verlies van rioolwater in geval van lekke riolering

13. Riooloverstort ongezuiverd afvalwater op

oppervlaktewater

14. Lozing via (verbeterd) gescheiden rioolstelsel

15. Effluent lozing

16. Oppervlaktewater als ontvangst van gezuiverd water

Conform de norm is rioleringsbeleid een integraal onderdeel van milieubeleid en

waterbeheer. Doelstellingen betreffende riolering vormen in Rucphen een integraal

onderdeel van beide beleidsterreinen.

In paragraaf 3.5 worden de doelstellingen uit het GRP en VGRP gepresenteerd.

Vervolgens wordt in paragraaf 6.6 uitvoerig ingegaan op de realisatie van deze

doelstellingen.
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3.4 Samenwerking met andere organisaties

Samenwerking met diverse partijen

De gemeente Rucphen kent diverse partners waarmee wordt samengewerkt (zie figuur

2). Met een aantal partners is gezamenlijk beleid opgesteld. Het Waterplan van de

gemeente Rucphen is in opdracht van de gemeente Rucphen, het waterschap Brabantse

Delta, de Provincie Noord-Brabant en Brabant Water opgesteld22. Voor het opstellen van

het plan hebben de partijen een projectgroep opgezet. Gezamenlijk hebben zij tot doel

om het watersysteem in Rucphen op orde te brengen en op orde te houden. Uit het

communicatie hoofdstuk van het waterplan blijkt dat het waterplan tijdens een workshop

is besproken met een grote groep belanghebbenden bestaande uit o.a. het Rijk, VVV,

Brabantse Milieu Federatie, ZLTO, nutsbedrijven en burgers.

In het VGRP van de gemeente Rucphen wordt inzichtelijk dat ook andere partijen een rol

hebben rondom riolering en de waterkringloop. In de figuur op de volgende pagina

worden onder meer de rol van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie

van LNV geïllustreerd.

SWWB

Op regionaal niveau is sprake van samenwerking tussen gemeenten en waterschappen.

De gemeente Rucphen 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,

onderzoek, uitwisseling van personeel.23 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

22 Waterplan Rucphen visie en maatregelen, water in Rucphen: wel aanwezig, niet altijd zichtbaar(januari
2008), gemeente Rucphen, p. 2.
23 Nieuwsbrief waterschap Brabantse Delta, 2010.

Subvraag:

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

samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

Norm:

1. 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).

2. Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het waterschap

en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.

3. Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.

Oordeel: Voldoet aan norm met kanttekening vertraging van projecten
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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 Rucphen

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 Rucphen werkt in dat kader samen in een regionale werkeenheid

met Zundert, Breda, Etten-Leur, Baarle- Nassau, Alphen-Chaam en het waterschap

Brabantse Delta in het kader van ‘doelmatiger waterketenbeheer’. Het college van

Rucphen heeft met deze voorlopige werkeenheid ingestemd24, dit is ook gecommuniceerd

naar de Raad.

Figuur 2. Riolering als onderdeel van de waterkringloop (VGRP gemeente Rucphen 2008-2010, p.

18).

24 Besluitenlijst B&W vergadering, (16 november 2010), gemeente Rucphen.
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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 Rucphen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeenten

Bergen op Zoom, Roosendaal, Zundert, Moerdijk, Geertruidenberg, Halderberge, Etten-

Leur en Gilze en Rijen (24 februari 2010).25 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.26

Waterschap

De samenwerking met het Waterschap verloopt volgens geïnterviewden naar wens en is

de afgelopen jaren sterk verbeterd. In het verleden was er sprake van een sterke

scheiding van taken en richtte een ieder zich op de eigen taak. Partijen weten elkaar nu

veel beter te vinden en stemmen periodiek met elkaar af. Volgens geïnterviewden heeft

het waterschap Brabantse Delta een sterke betrokkenheid bij de omgeving en zoekt

gemeenten op als partner bij het uitvoeren van watertaken. Op regionaal niveau wordt

afstemming gezocht en houdt het waterschap de regie. Het waterschap profileert zichzelf

dan ook als waterautoriteit en neemt een regisseurrol in de waterketen in.

Er is sprake van een goede relatie op ambtelijk niveau. De contactpersoon van de

gemeente Rucphen en het waterschap hebben maandelijks contact. Jaarlijks vindt

bestuurlijk overleg plaats. Indien er aanleiding voor is, wordt bij acute zaken een extra

overleg ingelast. Tijdens de bestuurlijke overleggen wordt de voortgang van afspraken en

maatregen besproken en bijgehouden middels de UPW-lijst (uitvoeringsprogramma

waterlijst, dit is bekrachtigd in beide besturen). Daarnaast wordt tijdens het bestuurlijke

overleg de totale samenwerking bezien en komen thema’s aan de orde27 als het

waterbeleid, taken en rollen, wateroverlast, integrale gebiedsanalyse, OAS en een

gezamenlijke tijdsplanning. Belangen worden daarbij zoveel mogelijk op elkaar

afgestemd. Afspraken worden in de verslagen van de bestuurlijke overleggen vastgelegd,

hieronder worden enkele onderwerpen behandeld.

Toets bij ruimtelijke projecten

Tijdens de interviews kwam aan de orde dat het waterschap wettelijk verplichte plannen

zoals het GRP en het VGRP van de gemeente toetst. Voor uitbreiding van woongebieden

worden door het Waterschap watervergunningen verstrekt en worden watertoetsen

uitgevoerd. Daarnaast worden gezamenlijk studies uitgevoerd o.a. OAS studie en een

studie meetnetinrichting.

25 Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).
26 Basis overeenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10 september 2010).
27 Diverse verslagen bestuurlijk overleg tussen de gemeente Rucphen en het waterschap (2006-2010).
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Gemeentelijke wateropgave

Door het waterschap Brabantse Delta is een notitie ‘Gemeentelijke Wateropgave’

opgesteld, die het waterbeheer binnen de gemeentegrenzen bespreekt. Samen met de

gemeenten in het beheersgebied werkt het waterschap deze notitie in de praktijk uit28.

Per gemeente wordt de gezamenlijke visie op alle relevante waterthema’s binnen de

gemeentegrenzen verwerkt in een waterplan, VGRP of pragmatische notitie Gemeentelijke

Wateropgave. In Rucphen hebben de gemeente en het waterschap samen een Waterplan

opgesteld, waarin de visie wordt weergegeven. Ook is het waterschap betrokken geweest

bij het opstellen van het VGRP. Doel van een gezamenlijke nota is dat kaders worden

geschetst en de samenhang tussen de verschillende waterthema’s aangegeven wordt29.

Wateroverlast

Het voorkomen van wateroverlast is één van de belangrijkste speerpunten van het VGRP.

Tussen 2005 en 2008 heeft de gemeente Rucphen meerdere keren gekampt met

wateroverlast (o.a. in Sprundel)30. Wateroverlast was dan ook een belangrijk politiek

onderwerp. In Rucphen ontstaat soms wateroverlast doordat het watersysteem

onvoldoende robuust is, het verhard oppervlak is toegenomen en in de afgelopen jaren

relatief vaak sprake is geweest van grote hoeveelheden neerslag. Daarbij komt dat in het

noordoosten (Zegge) door de leemlaag in de ondergrond het water niet gemakkelijk

wegstroomt. De gemeente Rucphen werkt samen met het waterschap aan het oplossen

en voorkomen van knelpunten. Ten oosten van St. Willebrord zal in dit kader een

waterberging worden gerealiseerd door het waterschap. De problemen zijn voor een groot

deel verholpen. In 2008 was nog sprake van capaciteitsproblemen bij de gemeente

waardoor wateroverlast niet overal kon worden verholpen. De gemeente Rucphen en het

waterschap hebben gezamenlijk ervoor gekozen om op korte termijn maatregelen te

nemen. In een brief aan de raad van februari 2009 wordt geschetst welke maatregelen er

in het verleden zijn genomen om wateroverlast te voorkomen. Op verschillende plekken

zijn grotere rioolbuizen, gescheiden rioolstelsels en drainagesystemen aangelegd om de

wateroverlast te verminderen31.

Uit de interviews blijkt dat er discussie is over de interactie tussen het rioolstelsel en het

watersysteem. Daarom wordt hiernaar, in gezamenlijke opdracht van zowel waterschap

als gemeente, onderzoek uitgevoerd.

OAS en afvalwaterakkoord

De riolering van de gemeente Rucphen voert af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie

(rwzi) in Bath. In 2008 is in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta de

optimalisatiestudie (OAS) gestart van het afvalwatersysteem van de gemeente Rucphen

en van de zeven overige gemeenten die aangesloten zijn op de rioolwaterzuivering in

Bath32. Het doel van de studie is samenwerking en het in kaart brengen van gezamenlijke

besparingen.

28 www.brabantsedelta.nl.
29 Bestuurlijk Overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (9 januari 2008), p. 2.
30 Bestuurlijk Overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (3 november 2006).
31 Raadsbrief Aanpak wateroverlast (19 februari 2009), gemeente Rucphen.
32 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente Rucphen, p. 31.
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De OAS-studie is nog in uitvoering doordat er in 2009 vertraging is opgelopen. In 2010 is

een doorstart gemaakt wat heeft geresulteerd in een uitgangspuntennotitie. Uit de

interviews blijkt dat in het kader van de OAS studie een quick-scan is uitgevoerd. De

quick-scan is in het voorjaar van 2011 afgerond en heeft aangetoond dat besparingen

kunnen worden gerealiseerd. De bestuurlijke verslagen tonen aan dat het beoordelen van

alternatieve maatregelen goed is in het kader van de OAS-studie omdat dit financieel

interessant kan zijn33.

Door het waterschap Brabantse Delta zijn alle deelnemende gemeenten aangeschreven

om in te stemmen met het vervolgtraject van de OAS studie. De partijen zijn van plan om

een variantenstudie op te pakken, vervolgens zal naar aanleiding van de actualisatie van

het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) een ‘NBW actueel toets’ worden gedaan.

In de bestuurlijke overleggen is afgesproken dat na afronding van de OAS-studie de

gemeente Rucphen en het waterschap een Afvalwaterakkoord (AWA) Bath gaan

afsluiten34. Naar verwachting wordt de OAS studie in de zomer van 2011 afgerond, zo

geven geïnterviewden aan en kan in het najaar van 2011 een afvalwaterakkoord worden

opgesteld tussen de gemeente Rucphen en het waterschap. Het afvalwaterakkoord zal als

input worden gebruikt voor het actualiseren van het VGRP in 2012.

Basisrioleringsplannen

De gemeente Rucphen beschikt daarnaast ook over basisrioleringsplannen (BRP’s). Deze

zijn met het waterschap afgestemd en dienen als input voor de OAS studie. Er zijn BRP’s

opgesteld voor de vijf verschillende kernen. Het BRP geeft inzicht in het functioneren van

het rioolstelsel en bevat verbeteringsmaatregelen. Het reduceren van de kans op

wateroverlast en het reduceren van de vuilemissie (overstorten) tot de NBW-

basisinspanning (NBW) zijn randvoorwaarden voor het BRP35.

Met het waterschap zijn in 2009 afspraken gemaakt dat de uitvoering van maatregelen uit

het BRP kunnen worden opgeschort totdat de OAS is afgerond en alternatieven conform

NBW-actueel zijn uitgewerkt. In een brief aan de Raad wordt hierover gemeld dat door

deze werkwijze subsidiemogelijkheden door de gemeente optimaal kunnen worden

benut36.

Uitvoering maatregelen

Door middel van het uitvoeringsprogramma Water voeren het waterschap en de

gemeente Rucphen samen maatregelen uit. Tijdens de bestuurlijke en ambtelijke

overleggen wordt de voortgang van het uitvoeringsprogramma besproken. Uit de

Maatregelenlijst Uitvoeringsprogramma’s Water 2010 van de gemeente Rucphen blijkt dat

vele maatregelen al zijn gestart, maar nog niet gereed zijn zoals o.a. de OAS studie Bath,

een retentiefonds, financieringsconstructie waterberging (= retentiefonds), IBA’s

effluentonderzoek, grip op grondwater door het monitoren van grondwateroverlast etc.

De interviews wijzen uit dat er integrale gebiedsanalyses zijn gedaan met het waterschap

om naar het totale gebied te kijken en een robuust watersysteem te creëren. In 2010 is

tijdens het bestuurlijke overleg met het waterschap aangegeven dat de voortgang bij een

33 Bestuurlijk Overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (15 april 2009), p. 4.
34 Bestuurlijk Overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (15 april 2009), p. 4.
35 Raadsinformatiebrief, Basisrioleringsplannen kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord, Zegge en Schijf

(AZ08/002515), (2008), gemeente Rucphen.
36 Raadsinformatiebrief, Basisrioleringsplannen kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord, Zegge en Schijf

(AZ08/002515), (2008), gemeente Rucphen
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aantal projecten beter kan37. Tevens is al in 2006 de intentie geuit om maatregelen te

treffen ten aanzien van de waterberging Luienhoek. Dit is tot op heden nog niet

gerealiseerd. Inmiddels zijn er gronden verworven, de besluitvorming, inspraak,

bestekvoorbereiding en aanbesteding zijn gepland in 2011 waarna de uitvoering in 2012

zal plaatsvinden.

Door het waterschap wordt aangegeven dat de gemeente Rucphen wel goed zicht heeft

op de kwaliteit van de riolering. De afgelopen jaren is een inhaalslag gemaakt. Een

aandachtspunt voor de gemeente Rucphen is om meer lange termijn gericht te denken en

zaken in samenhang te realiseren. Dit is met name van belang bij gebiedsontwikkeling

om te voorkomen dat voor dezelfde gebieden meerdere vergunningen moeten worden

aangevraagd. Uit de interviews blijkt de gemeente in de voorfase van projecten wel goed

rekening houdt met de voorwaarden van het waterschap en er vooraf goede afstemming

plaatsvindt.

Nutsbedrijven

Met nutsbedrijven vindt in het kader van projecten afstemming plaats38. Deze overleggen

zijn niet structureel van aard, maar afhankelijk van ad hoc projecten. De nutsbedrijven

worden middels een uitnodiging geïnformeerd over de geplande werkzaamheden van de

gemeente Rucphen aan de riolering, waarbij aan de nutsbedrijven de kans wordt geboden

om eventuele werkzaamheden te combineren39. In de uitnodiging wordt vermeld dat na

de gemeentelijke werkzaamheden een graafrust van 10 jaar geldt. In deze periode mogen

geen grootschalige kabels en leidingwerken worden uitgevoerd. Volgens de gemeente

Rucphen kan op het gebied van huisaansluitingen de afstemming worden verbeterd. De

medewerkers van kabels en leidingen van de gemeente Rucphen hebben structureel

overleg met Synfra het samenwerkingsverband van nutsbedrijven.

De nutsbedrijven hebben een samenwerkingsverband opgezet ‘Synfra’. Dit samen-

werkingsverband is actief in delen van Brabant (o.a. in 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, Waterleidingsmaatschappij Limburg en Ziggo. Synfra

beheert de data werkzaamheden van de diverse nutsbedrijven.

Het uitgangspunten van Synfra is om zoveel mogelijk werkzaamheden in één keer uit te

voeren en hierbij één aanspreekpunt voor burgers te zijn als het gaat om de aanleg van

huisaansluitingen. Een vervolg op Synfra is het digitale systeem Gemma waarin alle

werkzaamheden van nutsbedrijven in de buitenruimte zijn in te zien.

37 Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (20 mei 2010), gemeente
Rucphen.

38 2e nutsoverleg Irenestraat /Vorenseindsweg (3 juli 2008), gemeente Rucphen.
39 1e nutsoverleg reconstructie Irenestraat en Vorenseindseweg (27 maart 2008), gemeente Rucphen.
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Uitvoering afspraken en monitoring

De gemeente Rucphen voldoet aan de norm, met een kanttekening voor de vertraging

van enkele projecten. Er is sprake van samenwerking met diverse partijen zowel bij de

beleidsvorming als bij de uitvoering. Periodiek overlegt de gemeente Rucphen met het

waterschap zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Ook met nutsbedrijven vindt aan

de hand van projecten voor riolering overleg plaats. Dit is niet structureel van aard, maar

afhankelijk van de geplande werkzaamheden aan de riolering. Medewerkers van de

gemeente Rucphen die verantwoordelijk zijn voor kabels en leidingen, hebben wel

structureel overleg met Synfra. Afspraken met het waterschap worden gedocumenteerd,

uitgevoerd en gemonitored. Opgemerkt dient te worden dat niet alle afspraken

gerealiseerd zijn en vertragingen zijn opgelopen bij de uitvoering van afgesproken

maatregelen. Zo is de waterberging Luienhoek na vijf jaar nog steeds niet gerealiseerd.

Ook de OAS-studie is na 3 jaar nog niet afgerond, overigens is het waterschap de trekker

van deze projecten.

Voor wat de afspraken met de nutsbedrijven betreft, worden deze verwerkt in de

verslagen. Afspraken worden tijdens projecten uitgevoerd.

3.5 Doelstelling en kwaliteitseisen

Subvraag:

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

kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. de behandeling 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

De onderzoeksperiode loopt van 2006-2010. In deze periode heeft Rucphen zowel een

GRP als een VGRP gekend. Wij zullen de doelstellingen van beide plannen hier kort

weergegeven.

GRP

Van 2003 tot en met 2007 waren de hoofddoelstellingen van het gemeentelijk

rioleringsplan40:

“De inzameling en het transport van afvalwater, waarbij overlast voor de gemeenschap en

vuilemissie naar andere deelsystemen van het stedelijk watersysteem tot een minimum

beperkt dient te worden.”

De daarbij behorende subdoelstellingen zijn:

1. Inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde afvalwater.

2. Transport van het ingezamelde afvalwater naar het gemaal en vandaar naar de

RWZI.

3. Het voorkomen en verminderen van de vuilemissie naar oppervlaktewater en

waterbodem.

4. Het voorkomen en verminderen van vuilemissie naar bodem en grondwater.

5. Het voorkomen en verminderen van wateroverlast.

40 Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Rucphen 2003-2007, definitief (17 februari 2003), p. 15.
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6. Het voorkomen en verminderen van overlast voor de gemeenschap (anders dan

wateroverlast).

7. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering.

Aan de doelstellingen zijn tevens functionele eisen verbonden. Deze zijn in bijlage 4

opgenomen.

In 2008 is het Verbreed GRP Rucphen vastgesteld. In dit plan is geëvalueerd in hoeverre

de doelstellingen uit het GRP zijn gerealiseerd. Uit de interviews blijkt dat Rucphen een

relatief groot buitengebied heeft dat aangesloten dient te worden op de riolering. In de

vorige planperiode waren nog 347 percelen niet aangesloten op riolering, waarvan 65

percelen zijn aangesloten op de riolering41. 198 eigenaren van percelen hebben gebruik

gemaakt van de mogelijkheid om tegen gestelde voorwaarden aan te sluiten op een

andere voorziening (IBA). Bij de overige percelen hebben de eigenaren in eigen beheer

een voorziening gerealiseerd die in opdracht van gemeente Rucphen periodiek door de

regionale milieudienst (RMD) wordt gecontroleerd.

Daarnaast waren er in 2008 10 van de 13 nog niet aangesloten panden binnen de

bebouwde kom, aangesloten op de riolering. Inmiddels zijn alle ongerioleerde lozingen

gesaneerd.

VGRP

In het VGRP zijn rioleringsdoelstellingen enigszins aangepast, mede door de verbrede

zorgplicht van gemeenten. Voor de planperiode 2008-2012 zijn de volgende doelstellingen

geformuleerd42:

1. De inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde

huishoudelijke en bedrijfsmatige afvalwater.

2. De inzameling van het regenwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de

lokale waterhuishouding.

3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt.

4. Het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en

grondwater.

5. Het voorkomen van overlast voor de omgeving.

6. Het voorkomen van structurele grondwateroverlast.

Aan de doelstellingen zijn functionele eisen en maatstaven gekoppeld, deze zijn

opgenomen in bijlage 5.

De speerpunten van het rioleringsbeleid zijn tot 201243:

1. Het aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreedt.

2. Het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering.

3. Het verbeteren van het inzicht in het functioneren van de riolering.

4. Het rioleringsbeleid afstemmen op de nieuwe landelijk en Europese wetgeving.

Om wateroverlast te voorkomen wordt in het basisrioleringsplan (BRP) St. Willebrord en

Sprundel de wateroverlast geanalyseerd. Daarnaast is een theoretische toekomstige

neerslagreeks ontwikkeld om de gevolgen van klimaatontwikkeling voor het functioneren

van riolering in kaart te brengen. Deze zogenaamde hydraulische berekeningen worden

vervolgens vergeleken met praktijkervaringen. Op deze manier besteedt de gemeente

41 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 9.
42 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 55.
43 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 36.
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Rucphen niet alleen aandacht aan het ondergrondse afvoersysteem, maar ook aan het

bovengrondse afvoersysteem, zoals uit het VGRP blijkt.

Aan de norm behorende bij deelvraag ‘iv’ wordt gedeeltelijk voldaan. Het GRP en VGRP

bevatten duidelijke doelstellingen, maar deze doelstellingen zijn niet altijd meetbaar. Aan

de functionele eisen uit het GRP zijn kwaliteitsdoelstellingen verbonden (bijlage 4). Daarin

wordt onder andere gesteld dat ‘objecten in goede staat moeten verkeren’ (1b), dat het

afvalwater zonder overmatige aanrotting de RWZI dient te bereiken (2b), ‘de instroming

in riolen via kolken dient ongehinderd plaats te vinden (5b). Deze functionele eisen zijn

vooral kwalitatief van aard, er zijn geen kwantitatieve eisen aan de doelstellingen uit het

GRP verbonden.

In het VGRP geldt dat functionele eisen, maatstaven en meetmethoden zijn opgenomen.

Er zijn weliswaar kwaliteitsdoelstellingen opgenomen maar deze zijn niet specifiek en

meetbaar genoeg. In een enkel geval moeten de maatstaven nog nader worden bepaald.

Enkele voorbeelden van functionele eisen die niet eenduidig genoeg zijn, zijn o.a.:

- Alle percelen de mogelijkheid bieden om zich te laten voorzien van een

rioolvoorziening, IBA, drukriool of vrijvervalriolering of anderszins. (Niet permanent

bewoonde percelen worden los hiervan beoordeeld en kunnen middels maatwerk en

volledig private bekostiging voorzien worden van een aansluiting/systeem). (1)

- Er dient een klantgerichte benadering te worden nagestreefd (7 laatste eis).

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 deels 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.

Conform deze wettelijke verplichting heeft de gemeente Rucphen haar verbrede zorgplicht

verwerkt in een VGRP.

Daarnaast speelt de gemeente in op veranderende wet- en regelgeving door rekening met

het NBW-actueel en de Kaderrichtlijn Water.

De gemeente Rucphen beschikt niet over jaarlijkse beheerplannen, welke wel nodig zijn

voor een goed inzicht in de bedrijfsvoering en het uitvoeren van nieuwe wetgeving.
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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

De gemeente Rucphen heeft de afgelopen jaren mede door bezuinigingen te maken gehad

met een capaciteitstekort voor riolering. Dat was toen een reden voor de gemeente om

rioleringsbeleid met externe deskundigheid op te stellen. Zo zijn het GRP en het VGRP

met behulp van het bureau Tauw tot stand gekomen. Ook is dit externe bureau betrokken

geweest bij de overleggen met de nutsbedrijven.

In het VGRP is inzichtelijk gemaakt dat er behoefte was aan extra formatie op HBO/WO

(1,3fte) en MBO/LBO niveau (1,9 fte)44. Naar aanleiding van het VGRP is een

beleidsmedewerker Water aangetrokken om rioleringsbeleid te borgen, daarnaast is de

afdeling gereorganiseerd en zijn taken herschikt.

Tegenwoordig wordt het rioleringsbeleid door de gemeente Rucphen zelf opgesteld en

uitgevoerd. Voor zaken waarvoor specifieke kennis noodzakelijk is, wordt gebruik

gemaakt van externe partijen.

De gemeente Rucphen voert veel werkzaamheden aan het riool, in tegenstelling tot

andere gemeenten in de regio, zelf uit. Zo geven geïnterviewden aan dat medewerkers

van de gemeente Rucphen onder andere zelf de riolering leggen en grond bouwrijp

maken. In § 4.1.2 is een overzicht opgenomen van de werkzaamheden die de gemeente

zelf uitvoert. Volgens geïnterviewden van de gemeente Rucphen komt het werken met

het eigen personeel de kwaliteit ten goede. Er wordt steeds een afweging gemaakt over

welke werkzaamheden zelf worden uitgevoerd en in welke gevallen aanbesteding

noodzakelijk is.

In de huidige situatie beschikt de gemeente Rucphen conform de norm over voldoende

capaciteit en deskundigheid.

44 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 49
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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

Maatstaven die worden gehanteerd om de toestand van een voorziening te bepalen

worden niet expliciet beschreven in het VGRP. De normering voor ‘waarschuwingen’ en

‘ingrijpen’ wordt niet toegelicht.

Uit de benchmark rioleringszorg blijkt dat in Rucphen de beheerskosten hoger zijn dan in

andere –vergelijkbare- gemeenten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De

hogere beheerskosten in 2009 als gevolg van extra onderzoeksuitgaven en extra formatie

verklaren deze verschillen gedeeltelijk.

De gemeente Rucphen stelt om de 4 jaar een Meerjaren milieu-uitvoeringsplan (MUP) op,

waarin een hoofdstuk wordt gewijd aan riolering en water. Het VGRP 2008 - 2012,

opgesteld door bureau Tauw en vastgesteld op 11 september 2008, beschrijft zeven

doelen, welke in §3.5 zijn toegelicht.

Voor elk van deze doelen is vastgesteld welke functionele eisen er aan de voorziening

worden gesteld (bijvoorbeeld: buizen en putten moeten in goede staat zijn) en hoe de

maatstaf (bijvoorbeeld: de buizen en putten moeten waterdicht zijn) voor de betreffende

eis wordt gekwantificeerd (bijvoorbeeld: op basis van regelmatige inspecties).

In bijlage 5 wordt per doel beschreven hoe de staat van de voorzieningen is. Op basis van

deze gegevens wordt elke vier jaar de technische en beleidsmatige stand van zaken in de

rioleringszorg in de gemeente Rucphen geïnventariseerd en vergeleken met de beoogde

kwaliteit voor de betreffende planperiode. Deze inventarisatie wordt vergeleken met het

beoogde kwaliteitsniveau per einde planperiode. De inventarisatie richt zich op in- en

uitbreidingen, op onderhoud en op de vervanging van de rioolvoorzieningen. Op basis van

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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objectgerichte tv-inspecties wordt de staat van onderhoud geïnventariseerd, en bepaald

of geplande vervangingen daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

Met betrekking tot gegevensbeheer wordt in de VGRP opgemerkt dat de gemeente geen

volledig beeld heeft van de voorzieningen die vervangen moeten worden, doordat de

beschikbare gegevens over het algemeen wel compleet zijn, maar niet actueel. Van

belang is dat de gemeente Rucphen een beter zicht krijgt in de actuele stand van zaken

met betrekking tot de vervanging van voorzieningen.

In bijlage 2 van het VGRP is een tabel opgenomen met het kwaliteitsstreefbeeld voor

vrijvervalriolen. Het kwaliteitsstreefbeeld wordt bepaald aan de hand van indicatoren

(toestandaspect) van voorzieningen (bijvoorbeeld: oppervlakte schade en defecte

aansluiting). De bijbehorende maatstaven worden niet toegelicht, en onduidelijk is welke

acties worden ondernomen als de genoemde kwaliteitsstreefbeelden onvoldoende zijn.

De vervangingswaarde van voorzieningen is per eenheid (stuk of kilometer) opgenomen

in het VGRP. De objecten die de gemeente in beheer heeft, vertegenwoordigen een

vervangingswaarde van circa 69,3 miljoen euro. De totale vervangingswaarde van de

vrijvervalriolering bedraagt ruim 578 euro per strekkende meter riool. De

vervangingswaarde van het totale rioleringssysteem bedraagt circa 7.196 per aansluiting.

4.1.2 Middelen

De gemeente Rucphen heeft ervoor gekozen om werkzaamheden met betrekking tot het

riool waar mogelijk zelf uit te voeren. De beschikbare personele middelen worden

voor de volgende werkzaamheden ingezet:

- Registreren klachten en afhandelen reguliere klachten

- Inspectie en onderhoud van hoofdgemalen

- Afstemming met de diverse beleidsvelden

- Informeren van B&W en de raad

- Communicatie met bewoners

- Coördinatie jaarlijkse rioleringszorgtaken

- Klein onderhoud aan riolen

- Klein onderhoud aan minigemalen

- Inspecteren minigemalen

- Actualiseren rioleringsbeheersplan en rioleringsbeheersysteem

- R&I plan opstellen

- Vervangingsplanning opstellen

- Beoordelen inspecties

- Kleine rioolreconstructies

- Riool-huisaansluitingen

- Drukrioolsystemen aanleggen/ uitbreiden en beheren

- Bijscholing personeel bij wijziging in beleid en/of techniek.

Er wordt per activiteit een specificatie gegeven van het aantal fte’s dat noodzakelijk is, en

het opleidingsniveau dat voor activiteiten vereist is.
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De volgende werkzaamheden worden in de huidige situatie door de gemeente uitbesteed

aan externe partijen:

- Reiniging en inspectie van riolen

- Uitvoeren hydraulische berekeningen en emissieberekeningen

- Actualiseren gemeentelijk rioleringsplan

- Uitvoering grootschalige (milieu)maatregelen

- Rioolrenovatie en –vervanging.

De gemeente Rucphen huurt voor onderzoek en beleidsvoorbereiding externe

deskundigheid in (zoals beschreven in paragraaf 3.7). Ook voor onderhoud, renovatie,

vervanging en dergelijke wordt gebruik gemaakt van externe inhuur.

In interviews is evenwel aangegeven dat de gemeente er voor kiest om werk met

betrekking tot riolering waar mogelijk zelf uit te voeren. De benchmark van Rioned laat

zien dat Rucphen ten opzichte van het landelijk gemiddelde ruim twee maal zoveel FTE’s

in dienst heeft voor de binnen- en buitendienst.

4.1.3 Onderhoud, aanleg en vervanging planperiode en lange termijn

In de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet van de gemeente Rucphen worden

de afschrijvingstermijnen van rioolvoorzieningen beschreven.

De VGRP besteedt voorts aandacht aan een aantal speerpunten voor de huidige

planperiode:

1. Het aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreedt

2. Het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering

3. Het verbeteren van het inzicht in het functioneren van de riolering

4. Het rioleringsbeleid afstemmen op de nieuwe landelijke en Europese wetgeving

Omdat bij het opstellen van het VGRP 2008 – 2012 sprake bleek van een achterstand met

betrekking tot het beheer en inspecties is er op basis van de gemiddelde levensduur in

het VGRP een doorkijk gemaakt naar de toekomst, en de benodigde middelen voor

onderhoud, vervanging en investering zijn vrijgemaakt. Jaarlijks wordt door rioolbeheer

gekeken naar de daadwerkelijk benodigde werkzaamheden op basis van inspecties en

wateroverlast. In financiële zin is sprake van een meerjarenplanning op basis van

levensduur (zoals beschreven in het VGRP). Voor beheer en onderhoud van de riolering is

(nog) geen meerjarenplanning beschikbaar. Op basis van een integrale aanpak worden

gegevens naast elkaar gelegd en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat in de

toekomst vertaald gaat worden naar een meerjarenplanning.
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De gemeente Rucphen heeft de afgelopen jaren met name geïnvesteerd in de aanleg van

randvoorzieningen, ombouw naar verbeterd gescheiden stelsel, rioolrenovatie en het

aansluiten van het buitengebied op het riool ofwel IBA’s. Een IBA is een Systeem voor

Individuele Behandeling van Afvalwater, te onderscheiden in laag- en hoog rendements-

systemen.

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 (soms ook met

enkele aansluitingen op één IBA). Het aantal IBA's wat is toegepast, is situationeel

afhankelijk. Daaruit is ook te verklaren dat er onderling tussen gemeenten grote

verschillen kunnen zijn. De investeringskosten voor IBA’s zijn verdisconteerd in de

tarieven van de rioolheffing. In tegenstelling tot veel andere gemeenten hebben de

gebruikers van een IBA géén eigen bijdrage betaald. Dit kan deels een verklaring zijn

voor de hogere tarieven in de gemeente Rucphen.

Verschillen tussen gemeenten kunnen ook liggen in de subsidievorm, die door het

(toenmalige) waterschap en de provincie werden gehanteerd. Hoewel naar verwachting

niet groot, kan dit van invloed zijn geweest op de toepassing van IBA's, afhankelijk van

het waterschapsbeleid. In het algemeen 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. Echter de IBA’s die onder de zorgplicht van de gemeente Rucphen vallen,

worden beheerd door het waterschap waarbij ook effluentonderzoek wordt uitgevoerd.

Systemen die door burgers in eigen beheer zijn aangelegd, worden in opdracht van

gemeente Rucphen periodiek gecontroleerd.

In het VGRP wordt voorgesteld om in de huidige planperiode een inhaalslag te maken op

het gebied van inspecteren en reinigen. De onderzoeken die door de gemeente moeten

worden uitgevoerd om voornemens uit de vorige en huidige planperiode te realiseren

worden beschreven, en de frequentie van deze onderzoeken (inclusief geraamde kosten)

wordt gepresenteerd.

Het VGRP beschrijft de activiteiten die in de periode 2003-2007 in het kader van het

rioolbeleid door de gemeente zijn uitgevoerd. Een aantal geplande activiteiten (zoals

vervanging van riool, inspectie van objecten en onderhoud van het rioolstelsel) heeft een

lagere prioriteit gekregen, ten gevolge van bezuinigingen (zie paragraaf 2.3 VGRP).

In het VGRP wordt in hoofdstuk 6 inzicht gegeven in de personele en financiële

consequenties van het plan voor een periode van 5 jaar.
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Onderstaand zijn de lasten voor de huidige planperiode weergegeven:

De lasten in de huidige planperiode (tot en met 2012) bedragen totaal circa 10,8 miljoen

euro. De post ‘Extra onderzoekskrediet’ betreft een eenmalige aanwending ad. € 500.000

van de reserve Kadernota (zie ook raadsvoorstel “VGRP 2008-2012). Hiervoor is in 2008

gekozen om een tariefstijging te voorkomen.

De tabel laat zien dat de totale lasten in de periode 2008 – 2012 zullen stijgen met ca.

11%. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door vervangingsmaatregelen,

milieumaatregelen en extra onderzoeken die voortvloeien het de VGRP.

De totale uitgaven over de periode 2008 - 2067 bedragen ruim 117 miljoen euro. Deze

uitgaven worden in de tabel ‘Exploitatie gemeentelijke riolering’ gespecificeerd tot en met

202345. Omdat in 2040 een aantal voorzieningen tegelijk moet worden vervangen, wordt

in dat jaar een verdubbeling van de lasten door vervanging verwacht. De totale lasten in

2040 zijn geraamd op circa 4,3 miljoen euro46. Op de inzet van mensen en middelen voor

de betreffende vervangingen in 2040 wordt in het VGRP niet ingegaan. Het betreft een

vervangingsplanning op basis van levensduur van de riolering op GRP-niveau. In de

praktijk zal de uitvoering van maatregelen gepland worden naar aanleiding van

inspectieresultaten en integrale aanpak, waardoor de uitvoering van maatregelen zal

worden gespreid.

Met het oog op de lange termijn (periode 2008-2067) geeft het VGRP ook een doorkijk

naar de totale lasten voor het riool in deze periode. Onderstaande tabel laat de

ontwikkeling van deze lasten zien.

45 basis Gem. Rioleringsplan na 2E BERAP 2010 voor spoor 2 incl aanpassing, gemeente Rucphen.
46 2e BERAP 2010, exploitatie gemeentelijke riolering tot en met 2023, gemeente Rucphen.
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Voor wat betreft de kapitaallasten (rente + aflossing) wordt in het VGRP de volgende

methode gehanteerd: investeringen worden geactiveerd en als kapitaallasten over een

bepaalde periode verdeeld. De afschrijvingen en rentelasten nemen daarbij tot en met

2012 af.

De kapitaallasten van de hierboven genoemde nieuwe investeringen vormen samen met

de kapitaallasten van investeringen uit het verleden en de exploitatielasten de totale

lasten. De totale lasten over de periode 2008-2067 bedragen circa 180 miljoen euro.

(Noot: in bovenstaande figuur 6.2 uit het VGRP zijn de lichtblauwe kapitaallasten niet

vanwege afschrijving, maar dit zijn de rentelasten. Dit blijkt uit de toelichtende tabel 6.4

van het VGRP.)

De benodigde beschikbare financiële middelen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1

januari 2008 en worden jaarlijks met de inflatie geïndexeerd. Met BTW is in de

berekeningen geen rekening gehouden: de BTW-compensatie wordt jaarlijks aan de totale

lasten toegevoegd. Rioolheffingen worden in principe nooit kwijtgescholden omdat de

heffingen aan eigenaren worden opgelegd, en niet aan gebruikers.

De lasten, afgezet tegen de inkomsten uit het rioolrecht en het saldo van de reserve

worden gepresenteerd in onderstaande tabel.
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Uit deze tabel blijkt dat de totale lasten zullen stijgen van minder dan 2 miljoen euro per

jaar in 2008 naar circa 4 miljoen euro per jaar in 2067.

De gemeente streeft naar een dekkingspercentage van 100%. In het VGRP was

aangegeven dat hiervoor een stijging van 6% nodig zou zijn in de jaren 2009, 2010 en

2011. De Raad heeft echter besloten deze stijging te beperken tot 2%. Om de stijging te

beperken tot deze 2% per jaar is in 2008 aanspraak gemaakt op de reserve Kadernota.

De rioolheffing in Rucphen is de afgelopen jaren relatief stabiel. Er is van 2007 naar 2008

een flinke stijging geweest in verband met de 100% kostendekkendheid die werd gecom-

penseerd door een verlaging van de OZB. Er is gekozen voor een jaarlijkse stijging van de

rioolheffing met 2%. Tarieven vanaf 2006:

- 2006 € 157,45

- 2007 € 159,65

- 2008 € 187,10 (streven naar 100% kostendekkendheid)

- 2009 € 190,84

- 2010 € 186,02 (invoering verbrede rioolheffing)

- 2011 € 188,07.

De benchmark rioleringszorg, uitgevoerd door RIONED, laat zien dat de beheerkosten in

Rucphen in 2009 substantieel hoger zijn dan in andere – vergelijkbare – gemeenten, en

ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In Rucphen waren de beheerskosten per

kilometer buis circa 6900 euro, terwijl deze kosten bij andere gemeenten gemiddeld circa

4500 euro bedroegen. Het VGRP laat verder zien dat de beheerskosten in 2009 hoger

waren als gevolg van extra onderzoeksuitgaven en extra formatie, om het rioleringsbeleid

een impuls te geven. Er zijn, kortom, wellicht een aantal mogelijke verklaringen voor de

hoge beheerkosten in Rucphen ten opzichte van andere gemeenten. Interpretatie van de

resultaten van de benchmark valt buiten de reikwijdte van dit onderzoek. De gemeente

Rucphen heeft echter aangegeven de resultaten van de benchmark binnenkort zelf te

zullen analyseren.
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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.

De gemeente Rucphen heeft recent beleidswijzigingen doorgevoerd waardoor de lasten

proportioneel over woningen en niet-woningen zijn verdeeld. Rucphen hanteert hiervoor

de modelverordening van VNG. In de gemeente Rucphen wordt de eigenaar van een

object aangeslagen, in plaats van de gebruiker (zoals in de meeste andere gemeenten het

geval is). Er wordt in de tarieven onderscheid gemaakt in woningen en niet-woningen. Per

1 januari 2010 is een nieuwe rioolheffing ingevoerd. Bij de invoering van de nieuwe

rioolheffing in 2010 is besloten om de kostentoerekening voor de woningen en niet-

woningen in drie jaar gefaseerd te verhogen naar uiteindelijk een verhouding 85:15. In

2012 wordt deze verhouding bereikt. Door toepassing van het VNG-model zijn lasten naar

evenredigheid verdeeld over de gebruikers.

In de verordening Rioolheffing van 2011 zijn de belastingtarieven vastgesteld. Het tarief

voor woningen bedraagt 188,07 euro, en het tarief voor niet-woningen bedraagt een

percentage van de heffingsmaatstaf, 0.076 %, waarbij een plafond van 2500 euro wordt

aangehouden. De verordening rioolheffing sluit aan bij de modelverordening van VNG.

In het VGRP is een schatting gemaakt van de tarieven in de periode 2007-2012 (gelijk

aan de tabel uit de vorige paragraaf). Emissiemaatregelen worden gedekt door het

(V)GRP en worden verdisconteerd in de rioolheffing.

Het tarief voor woningen ad. 188,07 euro is hoger dan het landelijk gemiddelde dat in de

Coelo atlas van 2011 wordt gepresenteerd, te weten 172 euro voor een meerpersoons-

huishouden.

De benchmark rioleringszorg, uitgevoerd door Rioned, laat zien dat de heffing in Rucphen

voor meerpersoonshuishoudens circa 10 euro hoger ligt dan tarieven in gemeenten van

vergelijkbare grootte in Nederland.
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Met het oog op de tariefontwikkeling en de exploitatiebegroting is er een Reserve

gemeentelijk rioleringsplan ingesteld. Door verrekening met de reserve worden de kosten

van riolering geëgaliseerd. Door de vrijvallende kapitaallasten te koppelen aan de

financiële ontwikkeling wordt meer zekerheid verkregen dat voor herstel en onderhoud de

noodzakelijke investeringen kunnen plaatsvinden.

In het VGRP wordt een doorkijk gegeven van de totale lasten voor rioleringszorg tot 2067

(kapitaallasten van nieuwe investeringen vormen samen met kapitaallasten van

investeringen uit het verleden en de exploitatielasten de totale lasten).

De kosten voor riolering en waterzuivering zijn in 2010 gedaald als gevolg van de

herziening van afschrijvingstermijnen en van het tijdstip van uitvoering van investeringen

(programmabegroting 2010).

In bijlage 4 van het VGRP, getiteld rioolrechtberekening, wordt een doorkijk gegeven tot

2067. In deze bijlage blijft het tarief van 2013 tot 2018 gelijk. In de jaren daarna stijgt

het tarief jaarlijks met 0,5 tot 2%, maar in de periode tussen 2040 en 2050 met een

hoger percentage. Om een indruk te geven van het effect van deze jaarlijkse stijgingen

vermelden we hier het tarief voor enkele jaren uit deze periode:

Tarief (zoals aangegeven in bijlage) jaar

231,36 2020

264,82 2030

300,50 2040

376,03 2050

410,87 2060

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 de norm. Uitgaven en kosten worden niet gespecificeerd.

Elke 5 jaar wordt het VGRP geëvalueerd en ieder jaar vindt een financiële actualisatie

plaats van de begroting. Doelstellingen ten aanzien van kredieten zijn redelijk stabiel, wat

betekent dat de kosten volgens de begroting per planperiode overeenkomen met de

ramingen.

De gemeente Rucphen gaat uit van 100% kostendekkendheid. Dit percentage wordt over

de gehele looptijd gehaald doordat alle kosten worden doorberekend. Er is geen andere

inkomensbron naast reserves uit het VGRP47.

47 Met uitzondering van de € 500.000 van de reserve Kadernota. De reserve kadernota wordt aangewend

voor dekking van de kosten van onderzoek.
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De uitgaven en lasten per jaar worden opgesplitst in:

- Vervangingsmaatregelen

- Milieumaatregelen

- Exploitatie regulier

- Exploitatie aanvullingen uit VGRP

- Grote onderzoeken.

In de tabel ‘Omschrijving van de kapitaaluitgaven’ worden de uitgaven voor het riool tot

en met 2023 gespecificeerd48.

In het VGRP 2008 – 2012 wordt in het hoofdstuk ‘Terugblik, evaluatie 2003 – 2007’

beschreven welke activiteiten uit het vorige GRP zijn uitgevoerd, en welke maatregelen of

onderzoeken niet zijn uitgevoerd. Uit deze actualisatie blijkt dat de personele bezetting

gedurende de planperiode te krap was om alle maatregelen en onderzoeken uit het GRP

2003 – 2007 uit te voeren. De geïnterviewden geven aan dat men tevreden is over de

hoeveelheid gerealiseerde projecten, gelet op de wateroverlast waar de gemeente de

afgelopen jaren mee heeft gekampt.

Over de werkelijke kosten van investeringen, vervanging en onderhoud wordt

gerapporteerd in bestuursrapportages. De kosten worden niet per activiteit uitgesplitst,

dit overigens met instemming van de Raad . De onderhoudsbegroting wordt jaarlijks op

basis van werkelijke kosten van activiteiten geactualiseerd.

De gemeente streeft ernaar om op korte termijn een rioolbeheerplan op te stellen, mede

gebaseerd op gegevens uit het beheersysteem DgDialog . Op basis van een dergelijk plan

kunnen activiteiten beter in kaart worden gebracht, waardoor de begrote kosten in de

toekomst beter zullen aansluiten op de daadwerkelijke kosten.

48 “basis Gem. Rioleringsplan na 2E BERAP 2010 voor spoor 2 incl. aanpassing”.
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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 aan de norm.

De ramingsystematiek is niet vastgelegd in documenten. Het inkoopbeleid is vastgelegd in

het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid’ (21 december 2010 door het college

vastgesteld en geldig vanaf 1 januari 2011).

In de tabel ‘Exploitatie gemeentelijke riolering’ worden de werkzaamheden geraamd. In

het VGRP zijn kostenramingen bepaald conform de systematiek “Leidraad Riolering”.

Ramingen op projectniveau worden gebaseerd op inspecties en tussentijdse controles. De

criteria zijn met behulp van bureau Tauw opgesteld, in samenwerking met een

medewerker van de gemeente Rucphen. In de interviews is aangegeven dat de raming

van structureel onderhoud gebaseerd is op waarnemingen. De structurele

onderhoudsuitgaven uit de onderhoudsbegroting worden jaarlijks met 1% geïndexeerd.

Voor zowel leveringen/diensten als voor werken wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid

gehanteerd. Voorafgaand aan het inkooptraject wordt een raming gemaakt. Echter,

wanneer de besteksvoorbereiding wordt uitbesteed maakt het opstellen van een

besteksraming hiervan onderdeel uit.

4.5 Aanbesteding

Subvraag:

v. Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?

Norm: Beschrijvende vraag.

De aanbesteding verloopt volgens het inkoopbeleid van de gemeente Rucphen. Er

hebben in de periode 2006-2010 o.a. de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

- bergbezinkvoorziening Kenbelstraatje St Willebrord,

- bergbezinkvoorziening St Janstraat Sprundel,

- bergbezinkvoorziening Emmastraat St Willebrord, reconstructie Irenestraat St

Willebrord

- ombouw VGS Industrieterrein Nijverhei

- reconstructie Vorenseindseweg Sprundel

- reconstructie Rucphensebaan/Sprundelseweg.

Volgens geïnterviewden wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid in de praktijk ook

gehanteerd. De gemeente Rucphen kent sinds 2001 een inkoopbeleid en vanaf 2004

wordt de naleving daarvan onderzocht in het kader van de rechtmatigheidcontroles. De
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afgelopen jaren zijn geen afwijkingen van het inkoopbeleid bij aanbesteding van riolering

geconstateerd. Per januari 2011 heeft de gemeente een nieuw inkoop- en

aanbestedingsbeleid vastgesteld.

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden de kernbegrippen van internationale en

nationale wetten, regelgeving en jurisprudentie beschreven: transparantie, objectiviteit

en non-discriminatie.

De gunning geschiedt op basis van twee criteria: 1) laagste prijs of 2) EMVI (economisch

meest voordelige inschrijving).

Inkoop is in de gemeente vormgegeven als “gecoördineerde inkoop”. De inkoopadviseur,

onderdeel van de afdeling Middelen, advies en & control, heeft een adviserende,

coördinerende en controlerende functie ten opzichte van de vakafdelingen, waar de

budgethouders de uiteindelijke eindverantwoordelijke zijn.

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 de norm

De gemeente Rucphen heeft de componenten over het algemeen conform de geldende

regelgeving in het tarief opgenomen. De Rekenkamer plaatst echter een kanttekening bij

de toerekening van kosten voor een lespakket over water (post ‘watereducatie’ ad €

5000, -) aan de rioolheffing. Deze kosten kunnen wellicht beter in het programma

onderwijs worden opgenomen, of onder het bredere thema milieu.

De gemeente Rucphen hanteert het model van de VNG (model kostenonderbouwing

rioolheffing, VNG, januari 2010). Het standaard activiteitenoverzicht uit het VNG-model

wordt door de gemeente Rucphen aangehouden, op basis waarvan de gemaakte kosten

worden verantwoord.

Daarnaast gebruikt de gemeente twee principes: 1) de woonlasten zijn leidend in het

bepalen van het tarief, en 2) als de woonlasten het toelaten wordt alles wat aan het

rioleringstarief kan worden toegerekend, hier ook daadwerkelijk aan toegerekend. De

gemeente is daarin kritisch, en daarom wordt binnen de marges (de geldende

jurisprudentie) gestreefd naar de maximale toerekening. De maximale toerekening blijkt

bijvoorbeeld uit de keuze om bij het bepalen van de tarieven de kosten zo breed mogelijk

toe te rekenen aan riolering, onder meer door straatvegen en duikers en waterlopen

(vanaf 2011) op te nemen in de kosten die gerelateerd zijn aan riolering (of volgen uit de

Kaderrichtlijn Water). Deze werkzaamheden zijn daarom onderdeel van het VGRP.
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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 de norm.

Bij grotere renovaties, waarbij zowel aan wegen als aan riolering wordt gewerkt, wordt bij

binnenkomst van de factuur naar de raming gekeken en de kosten worden vervolgens

conform de factuur verdeeld over riolering en wegen. Het gaat in deze gevallen om één

werk voor zowel riolering als wegen, dat binnen één budget en dus voor één

budgethouder wordt uitgevoerd. Omdat de werken binnen de factuur worden

gespecificeerd ontstaat er in principe nooit discussie over de toedeling van kosten aan

wegen of riolering.

Op het gebied van wegen vindt afstemming plaats middels een tweejaarlijkse inspectie

van wegen en onderhoudsplanning. De onderhoudsplanning wordt vastgesteld door de

onderhoudstoestand van de wegen op te nemen in DgDialog. Gecontroleerd wordt of de in

het systeem opgegeven onderhoudswerken daadwerkelijk nodig zijn. Door de planning af

te stemmen met collega’s van riolering, groen, water etc. wordt in kaart gebracht op

welke terreinen werk verricht moet worden, zodat de uitvoering van de werkzaamheden

gecombineerd kan worden. Wanneer een voorziening in een eerder stadium vervangen

moet te worden, is de afspraak dat de onderhoudsplanning zodanig wordt ingericht dat de

desbetreffende weg 1 jaar na vervanging van de rioolvoorziening wordt gereconstrueerd.

Hiervoor is gekozen zodat de grond zich kan zetten en verzakking wordt voorkomen.

De gemeente Rucphen heeft een nota ‘Infrastructurele Werken’ vastgesteld. Naast de

onderhoudsplanning uit DgDialog is er een planning gebaseerd op Infrastructurele Werken

voor grootschalige werken en reconstructies. Actualisatie van ramingen vindt plaats op

basis van de uitvoeringsplanning infrastructurele werken (actualisatie en evaluatie).

Voor riolering worden stappen ondernomen om informatie met betrekking tot de inspectie

van riolering ook op te nemen in DgDialog. Als er sprake is van combinatiemogelijkheden

of afstemming nodig is, verloopt dat op basis van persoonlijk contact tussen de

medewerkers. De verschillende disciplines zitten fysiek dicht bij elkaar, wat de

afstemming bevordert. Daarnaast vindt één keer per maand overleg plaats met de

integrale werkgroep “Openbare Werken”, waarin diverse disciplines zijn vertegenwoordigd

en afstemming over gecombineerde onderhouds- en vervangingswerkzaamheden wordt

bereikt.
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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 Rucphen wordt de overhead (de opsomming hieronder is limitatief) verdeeld over het

aantal formatieplaatsen dat daarvoor in aanmerking komt. Bij de buitendienst openbare

werken resulteert dat uiteindelijk in een uurtarief inclusief overhead. Voor de overige

functies geldt dat op basis van een procentuele inschatting de formatie wordt verdeeld

over kostendragers/producten en dat op diezelfde basis de kosten van centrale

ondersteuning worden doorbelast.

Ook aan riolen en drukriolering worden kosten voor overhead toegerekend.

Het gaat om kosten voor:

- Personele ondersteuning algemeen

- Vorming en opleiding

- Bedrijfsgezondheidszorg

- Vervoermiddelen secretariepersoneel (gemeentewagentjes)

- Huisvesting

- Catering

- Reproductie, tekstverwerking en centrale inkoop

- Documentaire informatieverzorging (archief, post, bibliotheek)

- Telecommunicatie

- Informatievoorziening en automatisering

- Invordering rechten, belastingen e.d.

Het toerekenen van rente aan de riolering is geregeld in de notitie “Beleid reserves en

voorzieningen 2008", vastgesteld door het college op 12 maart 2008. Rentelasten van

investeringen (voor oude investeringen direct) maken onderdeel uit van de berekening

van rioolheffing.

4.9 Doeltreffendheid doorberekening van kosten

Zie ook voorgaande paragrafen.

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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De wijze waarop kosten worden doorberekend aan burgers wordt onder meer beschreven

in het document ‘Rioolheffing 2010’49. De gemeente handelt conform artikel 228a en

artikel 229, derde lid, van de Gemeentewet.

Rucphen hanteert sinds 2010 een nieuwe heffingsgrondslag, zoals reeds beschreven bij

subvraag ii.

De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald, sluiten aan bij de

maatregelen die de gemeente in het kader van het gemeentelijke rioleringsplan (VGRP en

Basisrioleringsplannen) onderneemt. Van belang is dat de gemeente aannemelijk kan

maken dat de maatregelen nodig zijn voor het nakomen van de zorgplichten.

In het VGRP en de programmabegroting is aangegeven dat de gemeente sinds 2008

uitgaat van 100% kostendekking. Ook de geïnterviewden benadrukken dit streven.

Volgens het document ‘Rioolheffing 2010’ worden tarieven van het rioolrecht jaarlijks

berekend aan de hand van een kosten-/batenanalyse, gebaseerd op de begrotingscijfers

van het desbetreffende dienstjaar.

Voor wat betreft de heffingsgrondslagen maakt de gemeente Rucphen onderscheid tussen

woningen en niet-woningen. Voor niet-woningen geldt de WOZ-waarde als

heffingsgrondslag, voor woningen wordt een vast bedrag gehanteerd. Voor de verdeling

van kosten tussen woningen en niet-woningen wordt een verhouding van 85 – 15%

aangehouden.

De keuze voor de heffingsgrondslag en het tarievenbeleid wordt uitgebreid onderbouwd,

en men heeft hiervoor gebruik gemaakt van het beleid van andere gemeenten (zoals

Rotterdam). Zoals in subvraag vi is opgemerkt maakt de gemeente voor het vaststellen

van de tarieven ook gebruik van het model kostenonderbouwing rioolheffing van de VNG.

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: Alleen mogelijke verklaringen kunnen worden gegeven, zie onderstaande

tekst.

Uit de benchmark van Rioned en de eerder genoemde tariefvergelijking van Coelo blijkt

dat het riooltarief in de gemeente Rucphen iets hoger ligt dan in andere, vergelijkbare

gemeenten, en ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

49 Rioolheffing 2010 (ABM).
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Voor eventuele verschillen in tariefstelling tussen gemeenten, worden de volgende

verklaringen genoemd:

- De specifieke kenmerken van de bodem van het grondgebied van de gemeente

Rucphen. De gemeente heeft de afgelopen jaren te maken gehad met wateroverlast,

mede veroorzaakt door de lemen ondergrond in het Oosten van de gemeente.

- De relatief hoge beheerskosten (zie paragraaf 4.1.3)

De benchmark Rioned geeft aan dat de beheerkosten in Rucphen hoger zijn (zie

onderstaande grafiek. Daar kunnen overigens goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld het

aantal kilometers mechanische riolering en het aantal IBA’s (Individuele Behandeling

Afvalwater). Dit is hier niet nader onderzocht.

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 Rucphen, zoals die uit het onderzoek naar voren komen:

Mogelijke verklaringen voor een hoog

tarief in 2010

Mogelijke verklaringen voor een laag

tarief in 2010

- De specifieke kenmerken van de

bodem van het grondgebied van de

gemeente Rucphen waardoor

wateroverlast kan ontstaan.

- Rucphen is voornamelijk gelegen op

goede grond (zand/leem).

- De relatief hoge kosten van beheer

- Geen eigen bijdrage voor IBA’s

- De formatie uitbreiding in 2008, met

het oog op het voorkomen van

waterlast

De factoren die in de linkerkolom hebben een kostenverhogend effect, terwijl factoren in

de rechterkolom in beginsel leiden tot lager dan gemiddelde kosten.
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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 deels aan norm

De gemeenteraad van Rucphen heeft kaders gesteld door het GRP, Waterplan en VGRP

vast te stellen. De Raad heeft het GRP in 2003 en het VGRP in 2008 vastgesteld.

De Raad is daarbij voorafgaand niet betrokken geweest bij de inhoudelijke

totstandkoming van de plannen middels een interactieve sessie of alternatieve keuzes. De

plannen zijn wel ingegeven door politieke wensen en ambities. Er is geen informatieavond

geweest.

Het VGRP heeft bij enkele partijen in de Raad aanleiding gegeven voor het stellen van

raadsvragen, dat was voor de vaststelling van de nota. De vragen zijn verwerkt bij het

opstellen van het VGRP.

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
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De raad wordt geïnformeerd middels de reguliere planning & control cyclus via

bestuursrapportages, de programmabegroting en jaarrapportages. Jaarlijks vindt

betreffende riolering een financiële evaluatie plaats middels de bestuursrapportage.

Bij bijzonderheden omtrent riolering wordt de Raad geïnformeerd middels een raadsbrief.

In het jaarverslag is financiële verantwoording opgenomen over riolering.

Riolering valt in de programmabegroting onder programma Volksgezondheid en Milieu. In

het programma wordt tevens gerapporteerd over de ontwikkelingen betreffende riolering.

Daarnaast wordt in de paragraaf Lokale Lastendruk en tarievenbeleid ingegaan op de

rioolheffing. In deze paragraaf wordt onder andere ingegaan op de ontwikkeling van het

tarief van de rioolheffing en de kostendekkendheid.

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 Rucphen is sprake van een financiële evaluatie van het rioleringsbeleid. Door middel

van de reguliere P&C cyclus wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over financiële

afwijkingen of veranderingen ten aanzien van riolering. Deze voortgangsrapportage is niet

gericht op de evaluatie van uitgevoerde werken.

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 niet aan norm

Uit de interviews blijkt dat de jaarlijkse rapportages aan de Raad vooral financieel van

aard zijn. De rapportages zijn gericht op de financiële voortgang van projecten,

overschrijding / onderschrijding en de planning. In de productenraming 2009 wordt het

volgende over riolering gemeld50:

De ramingen op dit product zijn gebaseerd op het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan,

vastgesteld door de raad op 11 september 2008. Als gevolg hiervan wijkt een aantal

ramingen fors af van 2008. Er is een grotere formatie toegerekend, de kapitaallasten zijn

lager als gevolg van verlenging van de afschrijvingstermijn en de voorziening GRP is

omgezet naar een reserve GRP.

50 Productenraming 2009, gemeente Rucphen (p. 71).
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In de kadernota 2009 zijn de volgende extra budgetten opgenomen:

- (KN09/E12) financieringsconstructie waterberging € 1.000,00 (eenmalig);

- (KN09/S15) watereducatie basisscholen € 5.000,00 (structureel);

- Budget voor 2009 t/m 2013 voor extra onderzoeksinspanningen. Voor 2009 is

geraamd € 175.000,00.

De ramingen aan de batenzijde zijn verhoogd ivm 100% kostendekkendheid van het

rioolrecht. De tarieven stijgen met 2% en er is sprake van een toename van het aantal

aangesloten panden.

Volgens geïnterviewden kiest de gemeente er bewust voor om geen terugkoppeling te

geven over de inhoudelijke doelstellingen om de Raad niet met de details te belasten

maar op hoofdlijnen te informeren. Het streven van de gemeente Rucphen is op termijn

om de doelstellingen inhoudelijk beter te monitoren. Op dit moment wordt echter nog niet

aan de norm voldaan.
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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 Rucphen op enkele punten afwijkt

van vergelijkbare gemeenten. Hierbij kunnen genoemd worden de gemaalstoringen, het

aantal meldingen en klachten en de beheerkosten. Omdat in dit onderzoek met behulp

van documentenstudie en interviews dieper op de materie wordt ingegaan, ontstaat een

gedetailleerder beeld. Dit beeld is niet direct gerelateerd aan vergelijking met andere

gemeenten, maar schetst meer een beeld van de wijze waarop Rucphen zelf omgaat met

het rioleringsbeleid en beheer. 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 grotendeels aan de norm.

De gemeente heeft een meerjarenprogramma voor reiniging en inspectie van haar

rioleringsstelsel. Alle riolen worden eenmaal per tien jaar geïnspecteerd. Waterdichtheid,

afstroming en stabiliteit zijn daarin de hoofdpunten51. Jaarlijks vinden inspecties plaats

van de bestaande riolering en vindt een beoordeling plaats van de inspectieresultaten.

Reiniging vindt veelal gelijktijdig met de inspecties plaats. De randvoorzieningen, zoals

stuwputten, afsluiters enz. worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. De hoofdgemalen

worden drie keer per jaar geïnspecteerd en gereinigd en de gemalen voor de drukriolering

één keer per jaar. Na een periode, waarin het belang van een goed functionerende

riolering enigszins op de achtergrond was geraakt, heeft de gemeente de laatste jaren

een inhaalslag uitgevoerd op het gebied van inspectie. Hoewel het beeld nog niet geheel

compleet is, wordt verwacht dat eind 2011 het beheersysteem voldoende gevuld is om

51 Memo Rioleringsbeheer (maart 2011), gemeente Rucphen.

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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een goed beeld van de kwaliteit van het rioleringsstelsel te hebben. De gemeente streeft

er naar om aan de basisinspanningsverplichting voor riolering te voldoen, hetgeen

bevestigd wordt door de contacten met het waterschap. De gemeente voldeed op 1

januari 2010 voor 75% (bron: benchmark) aan deze resultaatverplichting. In het VGRP en

de nieuwe BRP’s zijn maatregelen opgenomen om aan deze basisinspanning te voldoen.

De leeftijd van de vrijvervalriolering in de Rucphen ligt met 26,8 jaar onder het landelijk

en regionaal gemiddelde. Het grote aantal pompstoringen wordt hoofdzakelijk

toegeschreven aan de pompen voor de drukriolering, omdat hierin o.a. ook de thermische

storingen zijn opgenomen.

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 de norm

In het VGRP en de BRP’s worden de landelijk geldende normen en richtlijnen gebruikt van

Leidraad Riolering (Rioned). Deze dienen als randvoorwaarde en uitgangspunt bij de

rioleringszorg. In het VGRP is geen vervangingsplanning opgenomen maar een budget

voor maatregelen. Vanuit het BRP kunnen maatregelen komen die het doel hebben om

het systeem hydraulisch beter te laten functioneren, emissie te reduceren of om

overlastsituaties op te lossen. Ook hiervoor is budget vastgesteld. Bij het plannen van de

maatregelen wordt in samenwerking met de andere civiele disciplines afgestemd of er

werkzaamheden gecombineerd kunnen worden teneinde overlast te beperken en kosten

te reduceren. Er is momenteel geen sprake van een meerjarenplanning op basis van

onderhoudscycli; de maatregelen worden genomen op basis van een integrale aanpak

met de overige disciplines. In de toekomst (wanneer het beheersysteem volledig gevuld

is) worden deze uitvoeringsprogramma’s vertaald naar meerjarenprogramma’s.

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 nog niet aan norm.

In het VGRP en de BRP’s zijn maatregelen opgenomen, die tot doel hebben om het

systeem hydraulisch beter te laten functioneren of om overlastsituaties op te lossen.
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Daarnaast worden jaarlijks de inspectiebevindingen van de riolering beoordeeld. Op deze

wijze wordt een beeld gevormd van de toestand van de rioolsystemen. In de beoordeling

van deze inspectieresultaten kunnen rioolstrengen opvallen waarvan de kwaliteit tot

ingrijpen zal leiden. Ingrijpen kan inhouden dat er deelreparaties worden uitgevoerd,

diametervergrotingen worden toegepast of leidingen vervangen ofwel gereconstrueerd

worden. In de beoordelingen worden ook de bevindingen van de buitendienst

meegenomen. Voortdurende afweging van de combinatie van toestandsaspecten,

wegreconstructieplannen, ruimtelijke plannen, cultuurtechnisch herstel en hydraulische

verbeteringsplannen tezamen kan tot een project leiden. Op basis van deze integrale

afstemming wordt het geheel verwerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Van een

meerjarenplanning op basis van de onderhoudscycli is voor de riolering (nog) geen

sprake.

In het nieuwe VGRP, dat naar verwachting in 2012 gereed komt, wordt de

vervangingsplanning voor de riolering bepaald met behulp van het beheersysteem.

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 nog niet aan norm

Rapportage vindt alleen plaats in de P&C-cyclus op financieel niveau. Ten aanzien van de

realisatie van de voorgenomen maatregelen vindt alleen evaluatie plaats bij het

vaststellen van het nieuwe VGRP. Wel vindt inhoudelijke evaluatie plaats op

projectniveau, waarbij na ieder project wordt besproken of de planning daadwerkelijk is

gehaald en welke factoren hierop van invloed waren. Maandelijks zijn er

voortgangsgesprekken met medewerkers over de planning. Knelpunten worden tijdens

deze gesprekken en het integraal overleg tussen de verschillende disciplines inzichtelijk.

De borging van doelstellingen wordt niet meegenomen tijdens deze overleggen. Op dit

moment vindt geen vastlegging van de voortgang plaats op projectniveau. De gemeente

is gestart om de systematiek van programmatisch/projectmatig werken in te bedden,

waardoor in de toekomst wel rapportage op de voortgang mogelijk wordt.
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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

Voor het wegenonderhoud vindt tweejaarlijks een inspectie plaats, waarna via het

beheersysteem DgDialog een onderhoudsplanning voor de wegen wordt opgesteld voor

de komende 2 jaar (bron notitie werkwijze wegbeheer). Vervolgens worden de collega’s

van de andere disciplines (o.a. riolering) geconsulteerd om te kijken of er

werkzaamheden gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Naast

onderhoudswerkzaamheden worden ook werkzaamheden beschouwd, welke voortkomen

reconstructies, bouw- of woonrijp maken en inbreidingsplannen. Ook projecten als gevolg

van regionale ontwikkelingen zoals het GVVP en het fietsstructuurplan worden hierin

meegenomen. Eén keer in de 6 weken vindt integraal overleg plaats met

beleidsmedewerkers van alle disciplines. Dan worden alle projecten besproken. Daarnaast

vindt afstemming plaats voor specifieke projecten wanneer dat nodig is.

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 gedeeltelijk aan norm.

Het VGRP 2008-2012, opgesteld door bureau Tauw en vastgesteld op 11 september 2008,

beschrijft zeven doelen, welke zijn gericht op het inzamelen en transporteren van

afvalwater:

1. De inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde

huishoudelijke en bedrijfsmatige afvalwater;

2. De inzameling van het regenwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de

lokale Waterhuishouding;

3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;

4. Het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en

grondwater;

5. Het voorkomen van overlast voor de omgeving;

6. Het voorkomen van structurele grondwateroverlast;

7. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering.

Voor elk van deze doelen is vastgesteld welke functionele eisen er aan de voorziening

worden gesteld (bijvoorbeeld: buizen en putten moeten in goede staat zijn) en hoe de
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maatstaf (bijvoorbeeld: de buizen en putten moeten waterdicht zijn) voor de betreffende

eis wordt gekwantificeerd (bijvoorbeeld: op basis van regelmatige inspecties).

In bijlage 1 van het VGRP, getiteld “Doelen, functionele eisen, maatstaven en

meetmethoden”, wordt per doel beschreven hoe de staat van de voorzieningen is. Op

basis van deze gegevens wordt elke vier jaar de technische en beleidsmatige stand van

zaken in de rioleringszorg in de gemeente Rucphen geïnventariseerd en vergeleken met

de beoogde kwaliteit voor de betreffende planperiode. Deze inventarisatie wordt

vergeleken met het beoogde kwaliteitsniveau per einde planperiode. De inventarisatie

richt zich op in- en uitbreidingen, op onderhoud en op de vervanging van de

rioolvoorzieningen. Op basis van objectgerichte tv-inspecties wordt de staat van

onderhoud geïnventariseerd, en bepaald of geplande vervangingen daadwerkelijk

noodzakelijk zijn.

In de BRP’s worden deze vertaald in concrete maatregelen en projecten. De doelstelling

uit het oude GRP zijn op hoog abstractieniveau geëvalueerd in het VGRP. Hierbij is

geconcludeerd, dat ten gevolge van opgelegde bezuinigingen, onvoldoende inzicht was

ontstaan in de kwaliteit van de riolering en dat verbeteringen en onderhoud aan het

rioleringsstelsel een lage prioriteit had in de periode van het GRP.

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 Rucphen.

De inzameling van het binnen het gemeentelijke gebied geproduceerde huishoudelijke en

bedrijfsmatige afvalwater

In het VGRP is terug te vinden dat ongewenste lozingen op het riool vrijwel niet meer

plaatsvinden. Er wordt niet gerapporteerd over aantal en frequentie van ongewenste

lozingen; per 1 januari 2010 voldeed de gemeente echter nog niet aan de

basisinspanning. Op foutieve aansluitingen wordt niet structureel gecontroleerd.

Problemen zijn niet bekend. Het preventief opsporen van foutieve aansluitingen zonder

dat daar aanwijzingen voor zijn, beschouwt de gemeente als niet doelmatig. Indien op

grond van klachten foutieve aansluitingen worden vermoed, wordt dit onderzocht.

In de vorige planperiode van het GRP waren nog 347 percelen niet aangesloten op de

riolering. In het aansluitplan riolering buitengebied is de afweging gemaakt tussen

riolering en IBA voor al deze ongezuiverde lozingen. Op basis van deze afweging zijn 65

percelen aangesloten op de riolering. Eigenaren van 282 percelen is de mogelijkheid

geboden om tegen gestelde voorwaarden aan te sluiten op een andere voorziening.

Daarvan hebben 198 eigenaren gebruik gemaakt. De eigenaren van de overige percelen

hebben ervoor gekozen om een voorziening te realiseren in eigen beheer. De regionale

milieudienst (RMD) voert hierop namens de gemeente controle uit en zo nodig wordt

handhaving toegepast.

Na uitvoering van de OAS-maatregelen en NBW-actueel-alternatieven zal de basis-

inspanning zijn ingevuld tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
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Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Voorkomen ongewenste lozingen Voldoet

Voldoen aan de basisinspanning Voldoet nog niet (75%) Na

uitvoering van de OAS-maatregelen

en NBW-actueel-alternatieven zal de

basisinspanning zijn ingevuld tegen

de laagst mogelijke

maatschappelijke kosten.

Aanwezigheid Waterakkoord Niet aanwezig (OAS is nog niet

afgerond)

De inzameling van het regenwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale

Waterhuishouding

Dit doel is gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater. De gemeente Rucphen 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. Nieuwe gebieden zijn voorzien van verbeterd gescheiden stelsel waarbij relatief

schone oppervlakken niet worden aangesloten op de RWZI: tevens wordt gekeken naar

de mogelijkheden voor infiltratie. De afkoppelkansenkaart is als maatregel opgenomen in

het waterplan. Per project zijn de kansen voor het afkoppelen van regenwater bekeken.

In het kader van bezuinigingen (en conform hoofdlijnenakkoord college) is in 2010

gekozen om de afkoppelkansenkaart in eigen beheer op te stellen na afronding van de

OAS-studie.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Aanleg gescheiden stelsels ja

Afkoppelplan nee

Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt;

Met deze doelstelling wordt het transport van ingezameld water naar de

rioolwaterzuiveringsinstallatie of, voor het regenwater naar een regenwateruitlaat

geregeld. Met het opvolgen van de inspectiecyclus en het opgestelde reinigingsregime

voldoet de gemeente aan deze doelstelling. Op deze wijze worden problemen door

verstopping in de hand gehouden en stroomt het water binnen een vooraf bepaalde tijd

door de riolen onder vrij verval naar het gemaal. In het kader van de OAS-studie zijn de

verharde oppervlakken in de gemeente opnieuw geïnventariseerd.

Voor het verbeteren van het inzicht in het functioneren van de riolering zijn dataloggers

geplaatst in de randvoorzieningen waarmee overstortingshoeveelheden en frequenties

gemeten worden. Door meer meetapparatuur te plaatsten, wil de gemeente het inzicht

vergroten. De datagegevens worden volgens het VGRP gebruikt bij het opstellen van de

BRP’s en de OAS studie. Geïnterviewden hebben aangegeven dat voor het verbeteren van

het inzicht in het functioneren van de riolering een project is gestart. Dit project draagt

ertoe bij dat gegevens (Mac-tec gegevens) worden geanalyseerd en dat er maatregelen
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worden gekoppeld aan de meetgegevens. Het project is in 2010 gestart, de verwachting

is dat het in 2011 wordt afgerond.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Deelname Oas-studie Ja, maar niet afgerond

Aantal verstoppingen 0

Reinigingscyclus ja

Actuele BRP’s aanwezig ja

Het voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater;

De gemeente Rucphen voldoet nog niet aan de basisinspanning. Wel zijn worden al

geruime tijd maatregelen genomen om hieraan te gaan voldoen. Uit de emissieberekening

van de huidige situatie gemeente breed blijkt dat er nog een forse overschrijding van

178% (BRP 2008) is van de vuilemissie. De grootste emissie vindt plaats bij overstort

W172 aan De Emmastraat in St. Willebrord (in 2008 is hier echter een randvoorziening

gerealiseerd). Ook de overstorten aan het Kenbelstraatje en de Bernhardstraat in St.

Willebrord en aan de Kromwaarde in gebied K in Sprundel hebben een hoge emissie. De

overstort aan de Hoefstraat in Zegge heeft een relatief kleine bijdrage aan de totale

gemeente-brede vuilemissie. Daarom is afkoppelen voor de vermindering van de

vuilemissie minder effectief in Zegge dan in Sprundel en St. Willebrord. Afkoppelen is in

andere situaties een effectieve maatregel ter voorkoming van wateroverlast en om deze

reden wel als maatregel meegenomen in de basisrioleringsplannen. De BRP-maatregelen

zijn in het kader van de OAS getoetst op doelmatigheid en kosteneffectiviteit.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Voldoet aan overstortfrequentie Deels (75%)

Het voorkomen van overlast voor de omgeving

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.

In de conclusies betreffende de evaluatie van de doelstellingen geeft de gemeente

Rucphen aan dat het GRP streefde naar doelmatig beheer middels structurele inspecties

om verslechtering van de riolering te voorkomen. Door bezuinigingen zijn de inspecties en

reinigingen achter gebleven, waardoor er in 2008 onvoldoende inzicht is in de toestand

van het stelsel.

In het VGRP staat dat een deel van de inspectieresultaten nog beoordeeld dient te worden

en vertaald moet worden in concrete maatregelen.
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Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Klachten en meldingen Zie paragraaf 6.7

Schadeclaims gemiddeld

Uitval gemalen nee

Aantal reparaties 0

Het voorkomen van structurele grondwateroverlast

De infiltratiemogelijkheden in de gemeente Rucphen zijn beperkt, doordat er storende

lagen in de ondergrond voorkomen.

In 2005 is een infiltratie-onderzoek gedaan met daarbij als resultaat een

infiltratiekansenkaart voor de gehele gemeente. Onderzoek is gedaan of de condities van

de bodem en het grondwater binnen de woonkernen van de gemeente geschikt zijn voor

de infiltratie van het regenwater (respectievelijk voldoende doorlatend en voldoende

laag).

Grondwaterproblemen zijn bekend in de gemeente. Wijk “De Branden” tussen de

Luienhoeksestraat en de Monnikenmoer in Sprundel is gevoelig voor hoge

grondwaterstanden dat zich uit in natte kruipruimten. De Wijk “Kane Stede”, westelijk

van de Onze LieveVrouwestraat in Zegge heeft grote overlast gekend van optrekkend

grondwater en natte muren.

Door de aanleg van een drainagesysteem met bemaling is deze problematiek aangepakt.

Bij nieuwbouw wordt waar nodig direct drainage aangelegd.

Rucphen heeft onlangs een grondwatermeetnet gerealiseerd waarmee invulling wordt

gegeven aan de grondwaterzorgplicht. Dit project is als “grip op grondwater” opgenomen

in het Waterplan.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Infiltratie mogelijk deels

Infiltratie gebruikt deels

Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering.

Naast de rapportages aan de Raad in het kader van de reguliere P&C-cyclus zijn geen

rapportages gevonden, waaruit op meer technisch-inhoudelijke gronden blijkt dat de

gestelde doelen op doeltreffende en doelmatige wijze zijn gerealiseerd.

Bij de uitvoering van het GRP is prioriteit gegeven aan de doelen die in het kader van

milieuaspecten op korte termijn het meest effectief waren. De vervangingsinvesteringen,

verbeteringen aan het rioolstelsel en het onderhoud aan het rioolstelsel kregen hierdoor

een lagere prioriteit52. Door een capaciteitsprobleem gedurende de planperiode 2003-

2007 zijn niet alle maatregelen uit het GRP goed uitgevoerd. Wel is voor twee kernen (St.

Willebrord en Sprundel) een basisrioleringsplan opgesteld.

52 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 14.
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In het VGRP is de technische en beleidsmatige stand van zaken van de rioleringszorg

geïnventariseerd. De resultaten van de inventarisatie hebben aangetoond dat de vaste

gegevens van de vrijvervalriolen in het beheersysteem niet compleet en actueel zijn. De

gemeente beschikt wel over actuele gegevens van de overige rioleringsobjecten. Doordat

er onvoldoende is geïnspecteerd tussen 2003 en 2007 is er begin 2008 nog onvoldoende

zicht op de toestand van de vrijvervalriolering. Vanaf 2008 is een inhaalslag gemaakt qua

inspecties, waardoor in 2011 het beheersysteem weer gevuld zal zijn met actuele

gegevens.

Ter realisatie van het tweede speerpunt zijn in het VGRP middelen vrij gemaakt voor de

onderzoeksinspanning en de inspecties. De middelen moeten bijdragen aan een

inhaalslag. Uit de interviews blijkt dat tussen 2008 en 2010 een beleidsmedewerker water

en riolering is aangetrokken, wat ertoe moet bijdragen dat capaciteitsproblemen en

achterstanden worden weggewerkt.

Het laatste speerpunt is het afstemmen van het rioleringsbeleid op de nieuwe landelijke

en Europese wetgeving. De verbreding van de watertaken als gevolg van de Wet

verankering, heeft tot gevolg dat de zorgplicht van gemeenten gesplitst wordt in een

zorgplicht voor stedelijk afvalwater, regenwater en grondwater53. Hierdoor is het

rioolrecht gewijzigd in een rioolheffing.

Samenvattend:

Algemeen geldende doelen en maatregelen Oordeel/realisatie Rucphen

Bijgehouden geautomatiseerd beheersysteem deels, in ontwikkeling

Evaluaties op jaarplanniveau nee

Integrale afstemming ja

Projectmatige benadering In ontwikkeling

6.7 Klachtenafhandeling

Subvraag:

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

aanleiding tot klachten?

Norm:

Beschrijvende vraag.

De relatie tussen klachten en beleid is niet helder in beeld te brengen met het

aangeleverde materiaal. Vanuit de benchmark blijkt, dat het aantal meldingen en klachten

iets boven het landelijk gemiddelde liggen, hoewel het aantal schadeclaims dit

gemiddelde niet overstijgt.

53 Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012 (11 september 2008), gemeente Rucphen p. 37.
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Klachten ten aanzien van de riolering of wateroverlast kunnen via een meldingslijn

worden doorgegeven, de meldingen worden gecategoriseerd.

De meldingen variëren van storing drukriolering tot een verstopte kolk. Bij het invullen

van de benchmark van Rioned heeft de gemeente Rucphen de informatievraag van

Rioned ruim geïnterpreteerd, dat heeft te maken met de categorisering binnen het

meldingensysteem. De gemeente heeft binnen de klachtenregistratie over riolering geen

scheiding aangebracht, daar is geen behoefte aan. De medewerkers brengen bij het

verhelpen van de klachten zelf de scheiding aan. Rioolbeheer wordt niet uitbesteedt en

vindt in eigen beheer plaats, waardoor er (op uitvoerend niveau) veel kennis over het

stelsel in de organisatie aanwezig is. Binnen 3 dagen wordt gecommuniceerd met melders

van klachten/storingen. Er zit variatie in de snelheid waarmee de klachten worden

verholpen. Soms worden klachten geclusterd. Het registratiesysteem geeft het tijdsbestek

aan waarbinnen klachten opgelost dienen te worden (binnen 30 dagen).

Uiteraard worden storingen beoordeeld op prioriteit. Essentieel is dat het riool blijft

functioneren. Het aantal claims wijst er op, dat het overgrote deel van de meldingen

adequaat wordt opgelost. De zeer lage uitvalsduur van de riolering bevestigt dit nog eens.

Het grote aantal gemaalstoringen wordt toegeschreven aan de wijze van registratie.

Hierin worden zelfs de kleinste storingen (b.v. ten gevolge van korte stroomstoring), die

zich automatisch herstellen meegenomen.
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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 door de gemeente Rucphen gevoerde rioleringsbeleid en –beheer is deels als effectief

en doelmatig aan te merken. De gemeente kent een aantal sterke punten en heeft onder

andere de volgende resultaten bereikt: opgesteld GRP en VGRP, integraliteit van het

rioleringsbeleid en –beheer, samenwerking met andere organisaties en de aanwezigheid

van voldoende deskundigheid binnen de eigen gemeente. Daarnaast kent het

rioleringsbeleid en –beheer van de gemeente een aantal verbeterpunten, zoals nadere

analyse van de beheerkosten en een actueler inzicht in de kwaliteit van de riolering.

Eén van de sterke punten is dat de gemeente Rucphen met het opstellen van het GRP en

het VGRP –ruim voor het eindtermijn van 2013- anticipeert op de wettelijke verplichting

conform de Wet milieubeheer. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid ligt een sterke

nadruk op integraliteit. De gemeente voert maatregelen zoveel mogelijk integraal uit.

Daarnaast werkt de gemeente Rucphen in de uitvoering van het rioleringsbeleid samen
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met diverse partijen zoals SWWB, de werkeenheid ‘doelmatiger waterketenbeheer’ en

diverse interne vakdisciplines.

De integraliteit en voortvarende verdere uitvoering is gebaat bij spoedige afronding van

de optimalisatiestudie die getrokken wordt door het waterschap en door het

overeenkomen van een waterakkoord. Deze OAS studie is nog niet afgerond, tevens

voldoet de gemeente Rucphen nog niet aan de basisinspanning. De gemeente heeft dit in

de evaluatie van het VGRP en bij het opstellen van de basisrioleringsplannen zelf ook

geconstateerd en neemt maatregelen om aan de basisinspanning te voldoen. Een

verbeterpunt is om bij het opstellen van een geactualiseerd VGRP in 2012 ervoor te

zorgen dat alle maatregelen om aan de basisinspanning te voldoen, helder zijn.

Bij dit onderzoek is de Rioned benchmark betrokken. Wij hebben deze benchmark alleen

gebruikt om “verwonderpunten” op te sporen en suggesties te doen voor nadere analyse.

De benchmark is niet gebruikt om hierop direct conclusies te baseren, omdat er

afwijkingen kunnen ontstaan bijvoorbeeld vanwege het feit dat alleen gegevens over één

jaar zijn aangeleverd of gegevens mogelijk niet overal correct werden aangeleverd.

De Raad wordt nu vooral betrokken bij de financiële aspecten van het rioleringsbeleid en

kan door de vastgestelde speerpunten en doelstellingen in het VGRP ook meer inhoudelijk

op hoofdlijnen geïnformeerd worden.

De hogere beheerkosten in de gemeente Rucphen in vergelijking met andere gemeenten

kunnen in het kader van dit onderzoek voor een deel worden verklaard, maar vergen voor

een meer complete verklaring nog nadere analyse.

Op inhoudelijk-technisch gebied heeft gemeente al geconstateerd dat een actueler zicht

nodig is in de staat van de riolering. Eind 2011 denkt men een volledig en actueel beeld

te hebben. De vertaling van het VGRP naar een onderhouds- en vervangingsplanning en

een jaarlijks beheerplan op basis van het beheerssysteem zou dan ook mogelijk worden

en is nu nog een verbeterpunt waaraan gewerkt wordt.

7.3 Algemene invalshoek

Het gemeentelijk rioleringsbeleid (GRP) is in 2003 door de Raad vastgesteld voor een

periode van vijf jaar. In 2008 heeft de gemeente Rucphen het verbreed gemeentelijk

rioleringsplan (VGRP) opgesteld. Het VGRP heeft een doorlooptijd tot 2013 en is eveneens

vastgesteld door de Raad. Op deze wijze heeft de gemeente Rucphen geanticipeerd op de

verbrede gemeentelijke zorgplicht, waarbij alle gemeenten uiterlijk 2013 een VGRP

dienen op te stellen.

Verder maakt het rioleringsbeleid integraal onderdeel uit van het bredere beleid op het

gebied van water en milieu. Dit blijkt onder andere uit het milieubeleidsplan, het milieu-

uitvoeringsplan (MUP) en het waterplan. Bij het vaststellen van deze plannen zijn ook

andere (samenwerkende) partijen betrokken, waaronder het waterschap.

De OAS-studie voor de zuiveringskring Bath, waaronder ook de gemeente Rucphen valt,

is na de start in 2008 nog niet afgerond. Het waterschap is trekker van deze studie en

ook verantwoordelijk voor de studie. Afronding van de OAS-studie maakt een
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waterakkoord mogelijk en geeft waarschijnlijk ook meer duidelijkheid over de te nemen

maatregelen en de verdeling van taken en kosten tussen gemeente en waterschap. Deze

duidelijkheid wordt medio 2011 verwacht en is ook van belang om de wateroverlast die in

delen van de gemeente speelt verder te bestrijden.

Bij de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering werkt de gemeente Rucphen samen met

andere organisaties, waaronder het waterschap, SWWB en de nutsbedrijven.

Deze samenwerking is over het algemeen effectief en leidt tot concrete resultaten, zoals:

- de aanleg van een grondwatermeetnet, voortgekomen uit een samenwerking (en

samenwerkingsovereenkomst) met de gemeenten Rucphen, Geertruidenberg,

Zundert, Moerdijk, Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur en Gilze en Rijen;

- het opstellen van een OAS-studie in samenwerking / overleg met het waterschap;

- de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB), een samenwerking op het gebied

van water en riolering van 27 gemeenten en 3 waterschappen, waarbij de gemeente

Rucphen een rol vervult in een werkeenheid. De gemeente Rucphen werkt in dat

kader samen in een regionale werkeenheid met Zundert, Breda, Etten-Leur, Baarle-

Nassau, Alphen-Chaam en het waterschap Brabantse Delta in het kader van

‘doelmatig afvalwaterbeheer’.

Periodiek vindt met het waterschap overleg op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau plaats.

Met de nutsbedrijven vindt regelmatig overleg plaats op basis van uit te voeren werken

door de gemeente. Rucphen heeft (nog) geen algemene verordening voor de

ondergrondse infrastructuur (AVOI), waarin de afstemming met bedrijven over kabels en

leidingen wordt geregeld.

Aanbeveling 1: Blijf inzetten bij het waterschap op spoedige afronding van de OAS-studie

en het bereiken van overeenstemming over een waterakkoord.

7.4 Financiële invalshoek

Onderstaand is een samenvattend overzicht opgenomen van de kenmerken van het

rioleringsbeleid in Rucphen en de belangrijkste (financiële) bevindingen uit dit onderzoek.

 De gemeente is gelegen op voornamelijk goede grond (zand/leem).

 De riolering bestaat in Rucphen uit een gangbare hoeveelheid gescheiden en

relatief veel mechanische riolering. De lengte van de vrijvervalriolering is met

115 kilometer buis relatief laag.

 Het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) loopt van 2008 t/m

2012 (5 jaar).

 De leeftijd van de vrijvervalriolering in Rucphen ligt met 26,8 jaar onder het

landelijk en regionaal gemiddelde.

 De kwaliteit van de riolering wordt in het VGRP niet gekwantificeerd.

 De gemeente werkt met een 10-jarige inspectiecyclus. Reiniging vindt veelal

gelijktijdig met de inspecties plaats.

 Het rioleringsbeheer is een onderdeel van het integrale beheer van de openbare

ruimte. De gemeente beschikt naast een VGRP over een Milieu Uitvoerings-
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programma en een Waterplan. Werkzaamheden aan riolering en wegen worden

zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd.

 In de gemeente Rucphen wordt de eigenaar van een object aangeslagen. Er

wordt in de tarieven onderscheid gemaakt in woningen en niet-woningen.

 Uitgangspunt voor de rioolheffing is sinds 2008 100% kostendekking. De

gemeente kent (in 2010) een iets hoger dan gemiddeld tarief voor de rioolheffing

in vergelijking met andere gemeenten. Het tarief is van 2007 op 2008 sterk

gestegen en van 2008 tot 2011 nagenoeg gelijk gebleven. Het VGRP geeft inzicht

in de ontwikkeling van het tarief na 2012. De voorziening GRP is in 2008

omgezet naar een reserve GRP. Deze reserve is ingesteld met het oog op de

tariefontwikkeling en de exploitatiebegroting. Door verrekening met de reserve

worden de kosten van riolering geëgaliseerd. De gemeente stelt dat het saldo van

de reserve in principe niet negatief is. Zonder een stijging van het tarief zal de

reserve op lange termijn negatief zijn.

 Het VGRP geeft voor de lange termijn (periode 2008-2067) een financiële

doorkijk naar de totale lasten voor het riool in deze periode. Hieruit blijkt dat de

totale lasten zullen stijgen van minder dan 2 miljoen euro per jaar in 2008 naar

circa 4 miljoen euro per jaar in 2067. Het tarief stijgt daarbij van 231 euro in 2020

naar 410 euro in 2060.

 De gemeenteraad heeft in 2008 besloten tot een stijging van de rioolheffing van

2%. Er wordt aanspraak gemaakt op de reserve Kadernota.

 Er is sprake van een inhaalslag op het gebied van de reiniging en inspectie

waardoor de gemeente Rucphen een steeds beter zicht heeft op de toestand van

het rioolstelsel.

 De gemeente streeft naar maximale toerekening binnen de marges (de geldende

jurisprudentie). De kosten van straatvegen worden gedeeltelijk toegerekend

aan de rioolheffing. De kosten van onkruidbestrijding worden niet toegerekend

aan de rioolheffing.

Op basis van inspecties wordt de staat van onderhoud geïnventariseerd en wordt bepaald

of geplande vervangingen daadwerkelijk noodzakelijk zijn. In het VGRP wordt

geconstateerd dat het rioolbeheersysteem niet voldoende actueel is. Wanneer dit inzicht

weer actueel is, dient ook bekeken te worden of dit consequenties heeft voor de kosten

en eventueel voor de tarieven.

In het VGRP worden de financiële consequenties voor de komende 5 jaar onderbouwd en

wordt er tevens een doorkijk gegeven naar de periode tot 2067. Daaruit blijkt dat de

kosten zullen stijgen van circa € 2 miljoen naar circa € 4 miljoen. Bijlage 4 van het VGRP

geeft inzicht in de ontwikkeling van het tarief tot en met 2067.

De gemeente legt de rioolheffing, anders dan bij de meeste andere gemeenten, op aan

eigenaren, en niet aan gebruikers. Er wordt in de tarieven onderscheid gemaakt in

woningen en niet-woningen.

De beheerkosten per kilometer buis bedragen in Rucphen ongeveer € 6900 terwijl dit

gemiddeld bij andere gemeenten € 4500 is. Gelet op de beheerskosten rijst de vraag of

het beheer in Rucphen doelmatig is. Een deel van deze hogere kosten wordt verklaard

door de extra inzet in de periode rond 2009, toen de gemeente extra uitgaven heeft

gedaan voor onderzoek en beheer om het rioleringsbeleid een impuls te geven. Het is

mogelijk dat de hogere beheerkosten verder verklaard kunnen worden door relatief
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kostenverhogende lokale omstandigheden die de gemeente gevoeliger maken voor

wateroverlast.

De gemeente Rucphen legt op dit moment geen directe relatie tussen ramingen en de

werkelijke kosten van investeringen, vervanging en onderhoud. Dit blijkt onder meer uit

de productenraming 2009, waarin wordt vastgesteld dat de ramingen uit het

gemeentelijke rioleringsplan 2009 fors afwijken van de ramingen uit 2008.

De gemeente streeft ernaar om op korte termijn een rioolbeheerplan op te stellen, op

basis waarvan begrote en gerealiseerde kosten in kaart worden gebracht. De aansluiting

tussen geraamde en werkelijke kosten kan mogelijk worden verbeterd door de bestaande

ramingsystematiek verder te ontwikkelen en vast te leggen, en door uitgaven en kosten

te specificeren op activiteitenniveau.

Aanbeveling 2: Onderzoek in hoeverre het verschil in beheerkosten wordt verklaard door

specifieke omstandigheden in Rucphen, of dat er mogelijk sprake is van factoren die

zorgen voor een ondoelmatig beheer.

Aanbeveling 3: Maak in de terugblik van het VGRP duidelijk in hoeverre de ramingen

aansluiten bij de daadwerkelijke uitgaven, en hoe mogelijke verschillen kunnen worden

verklaard. Maak de bestaande ramingsystematiek expliciet.

7.5 Bestuurlijke invalshoek

Kaderstelling door de Raad vindt primair plaats via de vaststelling van het gemeentelijk

rioleringsplan en het verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

Zoals bij veel gemeenten kent het VGRP van Rucphen een aantal algemene doelen. Deze

doelen zijn vervolgens uitgewerkt in functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (zie

bijlage 5). 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.

Naast deze algemene doelen en de meer gedetailleerde eisen en maatstaven heeft de

gemeente echter ook vier heldere speerpunten aangegeven. Het gaat om (1) het

aanpakken van locaties waar bij zware neerslag wateroverlast optreedt, (2) het

verbeteren van inzicht in de toestand van de riolering, (3) het verbeteren van inzicht in

het functioneren van de riolering en (4) het rioleringsbeleid afstemmen op de nieuwe

landelijke en Europese wetgeving. Deze speerpunten lenen zich uitstekend voor

rapportage aan de Raad en eventuele sturing door de Raad.

De rapportages aan de Raad over het rioleringsbeleid zijn op dit moment vooral financieel

van aard. Inhoudelijke rapportage op hoofdlijnen over (tussentijdse) realisatie van

doelstellingen of speerpunten vindt niet plaats. Op projectniveau vindt een inhoudelijke

evaluatie plaats en zijn er maandelijks voortgangsgesprekken met diverse disciplines. Dit

is belangrijk voor het proces van leren en verbeteren. De belangrijkste lessen van deze

evaluaties worden niet breder bekend gemaakt of gerapporteerd aan de Raad.
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Aanbeveling 4: Rapporteer de belangrijkste lessen van de eigen interne evaluaties van

rioleringsprojecten aan College en Raad om zo het leerproces te versterken.

Aanbeveling 5: Rapporteer jaarlijks over de realisatie van de inhoudelijke doelen van het

VGRP aan de Raad via de reguliere P&C cyclus, bijvoorbeeld aan de hand van de vier

speerpunten die in het VGRP zijn opgenomen.

7.6 Inhoudelijk-technische invalshoek

Op dit moment beschikt de gemeente Rucphen nog niet over een compleet, volledig

inzicht van de kwaliteit van de riolering. De gemeente Rucphen heeft daarin de laatste

jaren wel een inhaalslag gemaakt. In het VGRP is als één van de speerpunten

aangegeven het verbeteren van het inzicht in de toestand van de riolering, zoals in de

vorige paragraaf al is aangegeven. Eind 2011 verwacht de gemeente het beheersysteem

voldoende gevuld te hebben om een goed beeld van de kwaliteit van het rioleringsstelsel

te hebben.

De gemeente beschikt op dit moment nog niet over meerjarenplannen en jaarlijkse

beheerplannen op basis van onderhoudscycli. Het vullen van het beheersysteem vormt de

basis voor het opstellen van de meerjarige onderhoudsplannen en de jaarlijkse

beheerplannen. Vanuit deze onderhoudscyclus van de riolering dient dan ook de

afstemming en prioritering plaats te gaan vinden. Deze afstemming met onderhoud en

reconstructie van de openbare ruimte, waaronder wegen, vindt ook nu al goed plaats.

In Rucphen is gestart met het inbedden van programmatisch/projectmatig werken. Het

voortvarend invoeren van een vorm van projectmatig werken geeft een beter inzicht in de

voortgang op projectniveau, waardoor in de toekomst wel rapportage op de voortgang

mogelijk is.

Aan de basisinspanning wordt op dit moment voor 75% voldaan. De gemeente heeft in

het VGRP en in de BRP’s maatregelen opgenomen om wel aan de basisinspanning te

voldoen.

Aanbeveling 6: Continueer de huidige inspanning om te komen tot een actueel beeld van

de kwaliteit van het rioleringsstelsel en benut dit vervolgens als basis voor de jaarlijkse

planning van beheer en onderhoud van de riolering.
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8 Reactie College

Op 4 oktober 2011 heeft de Rekenkamer de reactie van het College op de

conceptrapportage ontvangen. De inhoud van de brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,

Hierbij ontvangt u onze reactie op de conceptrapportage onderzoek Rioleringsbeleid en –

beheer.

Onze ambtelijke reactie op de nota van bevindingen heeft geleid tot aanpassing van de

rapportage. Ambtelijk is ondermeer aangegeven dat het trekken van conclusies op basis

van de “benchmark rioleringszorg 2010” voorbarig is. In de conceptrapportage is nu ook

vermeld dat het trekken van conclusies niet kan zonder nadere analyse. Wij betreuren het

daarom dat deze nadere analyse ontbreekt in de conceptrapportage.

In paragraaf 5.3 wordt geoordeeld dat de bestuurlijke evaluatie van investeringen niet

adequaat is. In de jaarrekening 2010 hebben wij een start gemaakt met een

verantwoording die naast de gebruikelijke financiële gegevens, ook aangeeft welke zaken

zijn uitgevoerd. Voor de programmabegroting 2012 is een nieuwe werkwijze gekozen,

door meer concreet aan te geven welke activiteiten in 2012 zullen worden uitgevoerd. In

de bestuursrapportages en jaarrekening zal over de voortgang en realisatie daarvan

verantwoording worden afgelegd.

Paragraaf 7.4 bevat “aanbeveling 2” die luidt: “Onderzoek in hoeverre het verschil in

beheerkosten wordt verklaard door specifieke omstandigheden in Rucphen, of dat er

mogelijk sprake is van factoren die zorgen voor een ondoelmatig beheer.”

In het kader van Samenwerking Water West Brabant (voorlopige werkeenheid 2) is reeds

gestart met analyse van de benchmarkresultaten van Alphen-Chaam, Breda, Baarle-

Nassau, Etten-Leur, Zundert en Rucphen. We hebben al geconstateerd dat IBA’s niet zijn

verwerkt in de areaalgegevens (kilometers systeembuis) die zijn gebruikt voor het

bepalen van de beheerkosten, terwijl de beheerkosten van IBA’s wel zijn meegerekend.

Omdat Rucphen een bovengemiddeld aantal IBA’s beheert is dit relevant. Verder zijn in

de benchmark de beheerkosten van het jaar 2009 vergeleken. Uit de benchmark-analyse

binnen “werkeenheid 2” blijkt, dat de vergelijking van beheerkosten van het jaar 2009

niet representatief is.

Afgezien van bovenstaand commentaar kunnen wij ons vinden in de algemene conclusies

die in paragraaf 7.2 zijn vermeld. Deze conclusies sluiten namelijk aan bij trajecten die

reeds door ons zijn ingezet.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Rucphen,

de secretaris, de burgemeester,

C.F.J. Verheijen. mr. M. van der Meer

Mohr.
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9 Nawoord

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het College, en constateert dat

het College zich overwegend kan vinden in de conclusies en aanbevelingen.

Op basis van de benchmark is bij meerdere gemeenten en aandachtspunten

geconstateerd dat er verschillen zijn ten opzichte van de referentiegroepen. De

Rekenkamer heeft deze verschillen niet nader onderzocht. Daarvoor zou een substantiële

aanvulling op het onderzoek nodig zijn geweest waarbij niet alleen de specifieke

kenmerken van de gemeenten zelf betrokken hadden moeten worden, maar ook die van

de referentiegemeenten waarmee in de benchmark is vergeleken.

Bij de gemeente Rucphen viel met name een verschil op bij de omvang van de

beheerkosten. In het antwoord van het College worden al enkele mogelijke oorzaken voor

dit verschil aangegeven. Onze aanbeveling is gericht op een dergelijke analyse. Hierbij

zouden dan overigens niet alleen de factoren als zodanig moeten worden aangegeven,

maar ook de mate waarin deze verklarend zijn voor het geconstateerde verschil.
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Bijlage 1: Literatuurlijst

Gemeente Rucphen

- 1e bestuursrapportage 2006, gemeente Rucphen.

- 1e bestuursrapportage 2007, gemeente Rucphen.

- 1e bestuursrapportage 2008, gemeente Rucphen.

- 1e bestuursrapportage 2009, gemeente Rucphen.

- 1e bestuursrapportage 2010, gemeente Rucphen.

- 1e nutsoverleg reconstructie Irenestraat en Vorenseindseweg (27 maart 2008),

gemeente Rucphen.

- 2e bestuursrapportage 2006, gemeente Rucphen.

- 2e bestuursrapportage 2007, gemeente Rucphen.

- 2e bestuursrapportage 2008, gemeente Rucphen.

- 2e bestuursrapportage 2009, gemeente Rucphen.

- 2e bestuursrapportage 2010, gemeente Rucphen.

- 2e nutsoverleg Irenestraat /Vorenseindsweg (3 juli 2008), gemeente Rucphen.

- Basis gemeentelijk rioleringsplan na 2e BERAP 2010 voor spoor 2 incl. aanpassingen

inkomsten, gemeente Rucphen.

- Besluitenlijst B&W vergadering, (16 november 2010), gemeente Rucphen.

- Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (20 mei

2010), waterschap Brabantse Delta.

- Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (9 januari

2008).

- Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (3 november

2006).

- Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (15 april

2009).

- Bestuurlijk overleg gemeente Rucphen en waterschap Brabantse Delta (20 mei

2010), gemeente Rucphen.

- Diverse verslagen bestuurlijk overleg tussen de gemeente Rucphen en het

waterschap (2006-2010).

- Functionele begroting 2008, gemeente Rucphen.

- Functionele begroting 2010, gemeente Rucphen.

- Gemeentelijk Rioleringsplan gemeente Rucphen 2003-2007, (17 februari 2003),

gemeente Rucphen.

- Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Rucphen, (januari 2011), gemeente

Rucphen.

- Investeringsprogramma 2006-2009, gemeente Rucphen.

- Investeringsprogramma 2007-2010, gemeente Rucphen.

- Jaarrekening 2006, gemeente Rucphen.

- Jaarrekening 2007, gemeente Rucphen.

- Jaarrekening 2008, gemeente Rucphen.

- Jaarrekening 2009, gemeente Rucphen.

- JAS Rioolheffing 2010 (ABM).

- Kadernota 2006, gemeente Rucphen.

- Kadernota 2007, gemeente Rucphen.

- Kadernota 2008, gemeente Rucphen.

- Kadernota 2009, gemeente Rucphen.
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- Kadernota 2010, gemeente Rucphen.

- Kostendekking rioolheffing 2008, gemeente Rucphen.

- Kostendekking rioolheffing 2009, gemeente Rucphen.

- Kostendekking rioolheffing 2010, gemeente Rucphen.

- Kostendekking rioolheffing 2011, gemeente Rucphen.

- Kostenverdeling centraleondersteuning, gemeente Rucphen.

- Memo rioolbeheer (2011), gemeente Rucphen.

- Memo werkwijze wegbeheer, (2011), gemeente Rucphen.

- Milieu-uitvoeringsplan 2008-2010, Rucphen – Schijf – Sprundel - St. Willebrord –

Zegge, (11 september 2008), gemeente Rucphen.

- Planning infrastructurele werken, gemeente Rucphen.

- Planning Openbare Werken, gemeente Rucphen.

- Productenraming 2009, gemeente Rucphen.

- Productenraming 2010, gemeente Rucphen.

- Productenraming van programma 7 en 8 2006, gemeente Rucphen.

- Productenraming van programma 7 en 8 2007, gemeente Rucphen.

- Programmabegroting 2007, gemeente Rucphen.

- Programmabegroting 2008, gemeente Rucphen.

- Programmabegroting 2009, gemeente Rucphen.

- Programmabegroting 2010, gemeente Rucphen.

- Raadsbrief Aanpak wateroverlast (19 februari 2009), gemeente Rucphen.

- Raadsinformatiebrief, Basisrioleringsplannen kernen Rucphen, Sprundel en St.

Willebrord, Zegge en Schijf (AZ08/002515),, (2008), gemeente Rucphen.

- Verbreed GRP Rucphen, planperiode 2008-2012, (11 september 2008), gemeente

Rucphen.

- Waterplan Rucphen visie en maatregelen, water in Rucphen: wel aanwezig niet, altijd

zichtbaar,(januari 2008), gemeente Rucphen.

- Werken 2011-2012, (26-11-2010), gemeente Rucphen.

Overige documenten

- Artikel 228a Gemeentewet.

- Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10 september

2010).

- Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010

Rucphen, (2 maart 2011), Stichting Rioned.

- Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- Concept hoofdstuk 3 nieuw VGRP, gemeente Oosterhout (2011).

- Gemeentelijk Rioleringsplan Oosterhout 2005-2009, Bijlagen rapport, gemeente

Oosterhout, definitief rapport (9 juni 2005).

- 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.

- Riooloverstorten deel 2 – Eenduidige basisinspanning’ nadere uitwerking van de

definitie van de basisinspanning, (juni 2001) Commissie Integraal Waterbeheer.

- Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).

- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, gemeente Roosendaal Hoofdrapport (16

december 2009), gemeente Roosendaal.
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- Verordening artikel 212 Gemeentewet

- VNG Model kostenonderbouwing rioolheffing, (versie 1.0, januari 2010), Vereniging

Nederlandse Gemeenten.

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

Waterschap Brabantse Delta.

Geraadpleegde websites

- http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn_stedelijk_afvalwater.html,

maart 2011.

- www.brabantsedelta.nl, april 2011.

- www.rucphen.nl, april 2011.

- www.waterwet.nl , maart 2011.
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen

Gemeente Rucphen

- dhr. Ad Schrauwen (beleidsmedewerker milieu & verkeer)

- dhr. Jack Albers (beleidsmedewerker belastingen/woz)

- dhr. Jan Koolen (financieel consulent openbare werken)

- dhr. Martien de Bruijn (wethouder)

- dhr. Martin van Drimmelen (afdelingsmanager Openbare Werken)

- dhr. Nico Mensen (beleidsmedewerker wegen & water)

- dhr. René van Bedaf (beleidsmedewerker riolering)

Overige

- dhr. René Rijken (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. de behandeling 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 gemaakt over de wijze van afstemming met het onderhoud en de
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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. Functionele eisen bij doelstellingen GRP
Rucphen 2003-2007
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Bijlage 5. Functionele eisen bij doelstellingen VGRP
Rucphen 2008-2012

Doelen Functionele eisen Maatstaven Meetmethoden

1 Inzameling van

het binnen het

gemeentelijke

gebied

geproduceerde

afvalwater

Alle percelen de

mogelijkheid bieden

om zich te laten

voorzien van een

rioolvoorziening, IBA,

drukriool of vrijver-

valriolering of anders-

zins. (Niet permanent

bewoonde percelen

worden los hiervan

beoordeeld en kunnen

middels maatwerk en

volledig private

bekostiging voorzien

worden van een

aansluiting/systeem)

Alle percelen

aangesloten op de

riolering, tenzij een

lokale behandeling van

het afvalwater doel-

matiger is.

Registratie van

percelen die nog

niet zijn aange-

sloten op de rio-

lering en nog gen

afdoende eigen

zuivering hebben.

2 Inzameling van

het regenwater

Het regenwater

waarvan we ons

willen ontdoen, moet

via een bovengronds

en/of ondergronds

stelsel van goten,

greppels en/of leidin-

gen worden inge-

zameld en geloosd in

het lokale water-

systeem (grond- of

oppervlaktewater).

Alle percelen zijn

aangesloten op het

inzamelsysteem voor

regenwater, mits het

niet is toegestaan het

regenwater afkomstig

van deze percelen voor

de lokale waterhuis-

houding of andere

doeleinden te gebrui-

ken. In drukriolerings-

systemen wordt geen

regenwater ingezameld.

Het ondergrondse

stelsel moet zodanig

zijn gedimensioneerd

dat geen water op

straat optreedt bij een

‘standaard bui’ die zich

1 keer per 2 jaar

voordoet (bui 8 volgens

de Leidraad Riolering).

Inspectie en waar-

neming Hydrau-

lische

ontwerpberekening

De instroming van

riolen via de kolken

dient ongehinderd

plaats te vinden.

Plasvorming bij kolken

dient beperkt te zijn.

Goten en kolken dienen

schoongehouden te

worden.

Registratie

meldingen en/of

klachten via WFM

Waarneming
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3 Transport van

het ingezamelde

afvalwater naar

een geschikt

lozingpunt

De afvoercapaciteit

moet op alle plaatsen

voldoende zijn om bij

droog weer het aan-

bod van afvalwater te

verwerken.

Optimaal stelselontwerp

volgens Leidraad Riole-

ring, deel B ‘ontwerp-

grondslagen’

Hydraulische

ontwerpberekening

De afvoercapaciteit

van riolering moet

voldoende zijn om het

aanbod van afval-

water bij hevige neer-

slag te kunnen ver-

werken, uitgezonderd

in bijzondere omstan-

digheden.

Theoretisch geen ‘water

op straat’ bij een

‘standaard’ bui, die zich

1 keer per 2 jaar voor-

doet (bui nummer 7 of

8 volgens de Leidraad

Riolering).

Hydraulische

ontwerpberekening

Het afvalwater dient

zonder overmatig

aanrotting de

zuiveringsinrichting te

bereiken.

Verloren berging in het

stelsel niet groter dan

5% van de theoretische

onderdrempelberging.

De ledingstijd, exclusief

randvoorzieningen,

mag niet lager dan 15

uur zijn. Inclusief

randvoorziening mag

de ledigingstijd niet

langer dan 24 uur zijn.

Hydraulische

Ontwerpberekening

De afstroming dient

gewaarborgd

te zijn

Afstromingcondities

moeten voldoen aan

kwaliteitsdoelstellingen.

Alle inslagpeilen van

gemalen moeten onder

de binnenonderkant

van het laagst

inkomend riool liggen.

Persleidingen moeten in

of zo dicht mogelijk bij

ontvangende gemalen

lozen.

Inspectie en

waarneming

De objecten in de

riolering dienen in

hoge mate waterdicht

te zijn, zodanig dat de

hoeveelheid intredend

grondwater (lekwater)

beperkt blijft (uitge-

zonderd it-riolen).

De waterdichtheid van

de objecten moet

voldoen aan kwaliteits-

doelstellingen.

Waarneming
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4 Het

voorkomen van

ongewenste

emissies naar

oppervlaktewater,

bodem en

grondwater.

De vervuilingtoestand

van de riolering dient

acceptabel te zijn.

De afstromingscondities

moeten voldoen aan

kwaliteitsdoelstellingen.

Inspectie

De vuiluitworp voor

overstorting op

oppervlaktewater en

in de bodem dient

beperkt te zijn.

De vuiluitworp moet

voldoen aan de door de

waterbeheerder

geformuleerde eisen.

Registratie van

aantal

overstortingen

De vuiluitworp door

regenwaterlozingen

op oppervlaktewater

dient beperkt te zijn.

De vuiluitworp moet

voldoen aan de door de

waterbeheerder

geformuleerde eisen.

Registratie van

aantal

overstortingen.

De objecten dienen in

hoge mate waterdicht

te zijn, zodanig dat de

hoeveelheid uitredend

rioolwater beperkt

blijft.

Waterdichtheid van de

objecten moet voldoen

aan kwaliteitsdoel-

stellingen.

Inspectie

5 Het voorkomen

van overlast voor

de omgeving

veroorzaken (in

de breedste zin

van het woord)

De bedrijfszekerheid

van de gemalen en

andere objecten dient

in voldoende mate

gewaarborgd te zijn.

Storingen dienen

binnen 48 verholpen te

zijn of er dienen

noodmaatregelen

getroffen te worden

Registratie werking

gemalen d.m.v.

telemtriesysteem

Het aantal storingen

dient beperkt te zijn.

Registratie van

overige storingen

Vuilwatergemalen in

een gebied met externe

overstorten dienen een

reservepomp te

hebben.

Jaarlijkse inspectie

van gemalen en

overige

voorzieningen en

verslaglegging

daarvan.

De waterdichtheid en

stabiliteit van de

riolen moet zodanig

zijn dat calamiteiten

(instortingen) zich

niet voordoen.

Waterdichtheid en

stabiliteit van riolen

moeten voldoen aan

kwaliteitsdoelstellingen.

Regelmatige

inspectie van de

riolen
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De riolering dient

zodanig te worden

ont- en belucht dat

overlast door stank

zoveel mogelijk wordt

voorkomen.

Er dient een acceptabel

niveau te zijn van

klachten.

Klachtenregistratie

(WFM: Workflow

management), Het

WFM legt de

voortgang van

klantvragen vast,

inclusief verslagen

en uitgaande brie-

ven. Alle betrokken

medewerkers

kunnen het WFM

inzien.

Overlast tijdens

werkzaamheden

aan de riolering dient

beperkt te

zijn.

Er moet afstemming

zijn met werkzaam-

heden met andere

diensten en nuts-

bedrijven.

Bereikbaarheid percelen

zoveel mogelijk hand-

haven.

Volgen procedures

voor

afstemming (zowel

intern als extern).

6 Het voorko-

men van structu-

rele grondwater-

overlast

Nader in te vullen Nader in te vullen Nader in te vullen

7 Doelmatig

beheer en goed

gebruik van de

riolering

Het rioleringsbeheer

dient zo goed moge-

lijk te worden afge-

stemd met andere

gemeentelijke taken.

In het GRP moet relatie

met overige gemeen-

telijke taken inzichte-

lijk worden gemaakt.

Op operationeel niveau

jaarprogramma’s

uitwerken voor infra-

structurele werken.

Toetsen GRP op de

genoemde maat-

staf.

Toetsen opera-

tionele program-

ma’s op maatstaf
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De gebruikers van de

riolering dienen

bekend te zijn en

ongewenste lozingen

dienen te worden

voorkomen.

Geen regenwaterlozin-

gen op drukriolering.

Geen illegale aanslui-

tingen.

Naleving van vergun-

ningen moet, afhan-

kelijk van de bedrijven,

met enige regelmaat

worden gecontroleerd.

Geen overtreding van

lozingsvoorschriften

krachtens of bij Wet

milieubeheer.

Voorlichting gebruikers

Inspecties

Steekproefsgewijs

controleren van

bedrijven

Er dient inzicht te zijn

in de toestand van

het functioneren van

de riolering.

Directe beschikbaar-

heid en toegankelijk-

heid van alle riole-

ringsgegevens

Jaarlijkse inspectie van

minimaal 5% van de

rioolvrijvervalriolen.

Maximaal 6 maanden

achterstand in de

verwerking van revi-

siegegevens in het

geautomatiseerde

beheersysteem.

Herberekening van de

vrijvervalriolering naar

behoefte.

Conform

onderzoeksprogra

mma

Conform maatstaf

Waarneming.

Er dient in nieuwbouw

zo veel mogelijk

gebruik te worden

gemaakt van duur-

zame en milieuvrien-

delijke materialen

Toepassing van o.a. het

nationale pakket

Duurzaam Bouwen, een

publicatie van GWW
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Er dient een klant-

gerichte benadering

te worden nage-

streefd.

Behandeling van klach-

ten en/of meldingen en

een reactie naar de

klager binnen twee

werkdagen.

Storingsdienst is 24 uur

bereikbaar voor acute

storingen.

Diverse mogelijkheden

voor meldingen en/of

klachten (e-mail, Inter-

net, post en tele-

fonisch)

Klachtenregistratie

van WFM
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Bijlage 6. Aandachtspunten raadsleden voor het
onderzoek

Tijdens een gesprek met raadsleden van de gemeente Rucphen zijn voor dit onderzoek

een aantal aandachtspunten meegegeven. In onderstaand overzicht is weergegeven op

welke plaatsen in deze rapportage op deze aandachtspunten is ingegaan.

Aandachtspunten Raad gemeente

Rucphen

Locatie verwerking aandachtspunt in

rapportage

1. Inzicht in de onderbouwing van de

opname van financiële middelen

in de Programmabegroting

Einde §4.2, daarnaast korte verwijzingen in

§4.3 en §4.4.

Aanduiding lasten en tarieven en plaats in

programmabegroting in §5.2

2. Inzicht in meer- en minderkosten

t.o.v. in begroting geraamde

uitgaven

§4.3.

3. Worden de doelen die in het

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

zijn gesteld ook daadwerkelijk

bereikt?

§6.6

4. Hoe komen heffingen tot stand,

en staat dit in rationele

verhouding tot de huidige en

toekomstige uitgaven?

Totstandkoming van heffingen: §4.6

beschrijft de tariefcomponenten en gebruik

VNG-model, §4.9 voor wijze van

doorberekening van kosten, §4.8 voor

doorberekening van kosten

5. Inzicht in kostendekkendheid van

tarieven

§4.1.3 in relatie tot ontwikkeling van de

kosten van beheer en onderhoud, §4.3

streven is 100% kostendekkend. Er is geen

berekening gerapporteerd/gemaakt van de

werkelijke kostendekkendheid in de

afgelopen jaren

6. Is rioleringsbeleid “toekomst-

bestendig”, is voldoende rekening

gehouden met toekomstige

ontwikkelingen / wettelijke maat-

regelen (bijv. m.b.t. gescheiden

riolering)?

Zie vooral §4.1.3 en de daaropvolgende

§4.2

7. Worden afwijkingen bij de

uitvoering van beleid terugge-

koppeld aan de gemeenteraad?

§4.3 eerste alinea en §5.2 en §5.4, waaruit

blijkt dat daarbij de nadruk ligt op financiën

en termijnen

8. Is de aanleg van IBA’s als doel-

treffend en doelmatig aan te

merken?

Aantallen in §6.6 en uitleg in §4.1.3


