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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond
Uit een inventarisatie van te onderzoeken onderwerpen voor 2012 heeft de
Rekenkamer West-Brabant een onderzoeksplan voor 2012 opgesteld. In dat
onderzoeksplan is een quick-scan opgenomen naar rioleringsbeleid- en beheer in de
gemeenten Moerdijk en Etten-Leur. Daarbij is door de gemeenten gerefereerd aan de
rekenkameronderzoeken naar rioleringsbeleid- en beheer in zeven gemeenten in
West-Brabant die in 2011 zijn uitgevoerd.
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.
Het rioleringsbeleid- en beheer van gemeenten is vanuit inhoudelijk en financieel
oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.
Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de
waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen
en laten en hebben 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
gemeenten
(zie
hiervoor
de
eerder
verschenen
koepelnotitie
op
www.rekenkamerwestbrabant.nl).
Bij het eerdere onderzoek naar rioleringsbeleid is gekeken van uit vier invalshoeken:
beleidsmatig, financieel, technisch en bestuurlijk. In het onderzoek van 2011 zijn
daarbij 33 onderzoeksvragen gesteld. In deze quick-scan worden alleen die vragen
meegenomen die in tenminste enkele gemeenten tot waardevolle bevindingen en
aanbevelingen hebben geleid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de
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leer- en verbeterpunten op hoofdlijnen voor het rioleringsbeleid, de financiering en de
betrokkenheid van de Raad.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. Algemeen: totstandkoming van het rioleringsbeleid en duidelijke doelstellingen
b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid zijn verbonden c.q. de wijze
waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.

1.2

Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.
a.
i.
ii.
iii.

Algemeen
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve
samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

b.
i.

Financieel
Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en
korte termijn?
Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en lange termijn?
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en
beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /
renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten
toegerekend?
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?

ii.
iii.
iv.

v.
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vi.

Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?

c.
i.
ii.

Bestuurlijk
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de gelegenheid
gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?

Aan de fracties van de Moerdijkse gemeenteraad is tevens de gelegenheid geboden
om aandachtspunten in het onderzoek mee te geven. In bijlage 6 zijn deze
aandachtspunten en vragen opgenomen. Aangezien een groot deel van de vragen
overlapt met de onderzoeksvragen van de Rekenkamer, zijn deze niet apart verwerkt
in het rapport. In de bijlage is wel aangegeven op welke plek de antwoorden op de
vragen te vinden zijn.

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 en mw. L. de Jong-Stabel. De feitelijke
onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van PwC
bestaande uit dhr. L. Th. van den Dool, mw. M. Stevens en mw. P. Mbundu.
De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 4), 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 2008 t/m 2011.
Op basis van documentstudie (zie bijlage 2) en (groeps)interviews (zie bijlage 3 voor
lijst van geïnterviewde personen), 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.

1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Moerdijk 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 Moerdijk en schetst
het wettelijke kader van rioleringsbeleid.
Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.
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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.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
De reactie van het College is integraal in hoofdstuk 7 opgenomen.
Hoofdstuk 8 bevat het Nawoord van de Rekenkamer

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk bevindt zich in het noord westen van Noord-Brabant en is een
middelgrote gemeente met bijna 37.000. Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten,
Willemstad en Fijnaart zijn de grootste kernen van Moerdijk, daarnaast zijn er nog elf
kleinere kernen1. De totale oppervlakte van de gemeente Moerdijk omvat circa 185
km2.
Uit de RIONED-benchmark blijkt dat de gemeente overwegend is gelegen op matig
slechte grond (klei). De riolering bestaat in Moerdijk uit relatief veel gemengd stelsel
en een gangbare hoeveelheid mechanische riolering. Buiten de nieuwbouwlocaties van
de afgelopen jaren is er weinig gescheiden stelsel aanwezig binnen de gemeente.
De lengte van de vrijvervalriolering omvat 203 km buis. Dit is lager dan gemiddeld in
de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis). De gemeente Moerdijk heeft
relatief veel gemalen. Per 200 km vrijvervalriolering zijn dat er 35,9 terwijl dat er
gemiddeld in de regio 17,9 zijn en landelijk 16,6 2 . Dit komt mede door het grote
buitengebied van de gemeente. Moerdijk beschikt over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijk kleine
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddelde twee keer
zoveel gemalen vrijvervalriolering liggen.
Het afvalwater wordt via vrijvervalriolen, gemalen en persleidingen getransporteerd
naar vier verschillende rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) in Moerdijk. De
kernen Willemstad en Helwijk lozen op RWZI Willemstad, waar de gemeente Moerdijk
als enige gemeente op loost. De kern Zevenbergschen Hoek loost op zuivering
Nieuwveer in Breda. Het industrieterrein Dintelmond heeft een eigen zuivering
Dinteloord. Het afvalwater van de overige kernen wordt getransporteerd naar RWZI
Bath3.
De gemeente Moerdijk is vrij uniek door het hebben van een Havenschap. Het
Havenschap Moerdijk is (als o.a. beheerder) verantwoordelijk voor de riolering op het
industrie- en haventerrein Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is een
gemeenschappelijke regeling en kent twee deelnemers, de Provincie Noord-Brabant
en de gemeente Moerdijk. In het kader van de Gemeenschappelijke regeling
Havenschap zijn de bevoegdheden op grond van de artikelen 4.22 en 4.23 Wet
Milieubeheer aan het Havenschap Moerdijk gedelegeerd voor het grondgebied van het
havenschap. Taken met betrekking tot de gehele rioleringszorg liggen bij Havenschap
Moerdijk. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater maken hier
integraal onderdeel van uit. De gemeente Moerdijk is wel formeel verantwoordelijk.
Het Havenschap is geen onderzoeksobject van deze quick-scan aangezien met name
naar de zorgplicht van de gemeente Moerdijk wordt gekeken in relatie tot het
Gemeentelijk Rioleringsplan. Het Havenschap Moerdijk beschikt over een eigen
1
2

3
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www.moerdijk.nl, februari 2012.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Moerdijk,
Stichting RIONED.
Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (2007), gemeente Moerdijk, p. 23.
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Havenschap Rioleringsplan 2007-2011 (HRP). Dit plan is in samenspraak met de
gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta tot stand gekomen.

2.2

Wettelijke kaders
Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus
(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk en regionaal). In deze paragraaf wordt
kort stil gestaan bij relevante wettelijke kaders. In bijlage 1 is aanvullende informatie
opgenomen over het wettelijke kader en financiële begrippen (de productenwijzer).
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.
Een andere Europese richtlijn, is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het doel van de
richtlijn is het beschermen van het milieu tegen de nadelige gevolgen van de lozing
van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 4 .
Hieronder vallen ook riooloverstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau
geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van
de Wet milieubeheer.
Nationaal beleid
Op nationaal niveau dienen gemeenten te voldoen aan diverse wet- en regelgeving
betreffende riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken worden naast de
traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor
hemelwater en grondwater. Daarbij wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van
de perceeleigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. De gemeente heeft een
zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en
niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De wet regelt tevens de
verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing, mits
maatregelen zijn opgenomen in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
(voorzieningen
bekostigen
voor
hemelwaterafvoer
en
de
aanpak
van
grondwaterproblemen in bebouwd gebied).
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten
zijn samengevoegd 5 . De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke

4
5

http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
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 , 2012).
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ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater
bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de
Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor
lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.
riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse
waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met
duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met
diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder
uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.
Andere relevante beleidsdocumenten zijn:
a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
b. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het
Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015
vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,
voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem
robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
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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 gelegd tijdens gebiedsprocessen. Tot slot biedt
het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen6.
De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van optimalisatie afvalwatersysteemstudies (OAS studies) en het in beeld brengen van de wateropgave.
De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen
welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool
op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de
bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.
Moerdijk
De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Moerdijk is de zorg van de
riolering opgenomen in de volgen documenten:
Gemeentelijke Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011
Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010
Gemeentelijk Waterplan Moerdijk
Beheerproducten gemeente Moerdijk
Beheerstrategie GBI
Keur / Nota Stedelijk water – uitwerking riolering
Gemeentelijke bouwverordening.
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 (zie verder bijlage 1).

6

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

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
GRP
Hoofdstuk 2 heeft de belangrijkste wettelijke kaders geschetst waaronder het beleid in
Moerdijk wordt gevormd en uitgevoerd.
In de onderzoeksperiode van de quick-scan (2008 t/m 2011) heeft de gemeente
Moerdijk het Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011 7 opgesteld conform
artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. De Raad heeft de nota op 20 september 2007
vastgesteld.
In het gemeentelijk rioleringplan (GRP) geeft de gemeente Moerdijk aan op welke
wijze zij haar rioleringszorg in de planperiode vorm wil geven. Het plan is in
samenwerking met het bureau Grontmij en in nauwe samenwerking tussen de
technische en financiële afdeling van de gemeente Moerdijk tot stand gekomen. Bij
het opstellen van het plan zijn daarnaast het Waterschap Brabantse Delta, de
Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland nauw
betrokken geweest.
VGRP
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in 2013 een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen waarin de bredere watertaken zijn opgenomen.
De gemeente Moerdijk heeft nog geen VGRP opgesteld. Uit de interviews is gebleken
dat dit een aantal redenen heeft. Eén van de redenen om het opstellen van het VGRP
uit te stellen, heeft te maken met de beperkte personele capaciteit in 2010 en de
eerste helft van 2011 waardoor het proces van het opstellen van het VGRP vertraging
7

Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (20 juli 2007), gemeente Moerdijk.
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heeft opgelopen. Inmiddels is het capaciteitstekort verholpen en is de binnendienst
uitgebreid met 2 fte’s.
Een andere reden voor de vertraging van het VGRP is het in regionaal verband
opstellen van een verbreed rioleringsplan. De gemeente Moerdijk neemt deel aan het
samenwerkingsverband SWWB (Samenwerking Water West Brabant). SWWB bestaat
uit 27 gemeenten en 3 waterschappen en is een samenwerkingsverband op het
gebied van water en riolering. Moerdijk maakt deel uit van de werkeenheid 1 waarbij
op korte termijn een regionale samenwerking wordt opgestart voor het opstellen van
een gezamenlijk VGRP en een overkoepelend afvalwaterplan. Een gezamenlijk VGRP
moet leiden tot een uniforme werkwijze en uniform beleid. Streven is om in een
gezamenlijk VGRP alle investeringen in de waterketen op te nemen. Binnen de
werkeenheid is Moerdijk trekker voor het opstellen van een gezamenlijk VGRP.
Een groot deel van de gemeenten binnen de werkeenheid beschikt al over een VGRP.
Aangezien het enige tijd kost om gezamenlijk een VGRP op te stellen en het wettelijk
verplicht is om voor 2013 een VGRP op te stellen, streeft de gemeente Moerdijk er
naar om voor die tijd het eigen beleid te actualiseren. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP opgesteld. In de periode juni-augustus 2012 zal het
kostendekkingsplan worden geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling
opgenomen ten aanzien van het hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige
GRP naar een VGRP te “upgraden”. Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013
voldoen aan de wettelijke verplichting volgens de Waterwet.
Ondanks het feit dat de gemeente Moerdijk formeel niet over een VGRP beschikt, zijn
de drie gemeentelijke zorgplichten (voor afval-, hemel– en grondwater) wel in het
huidige GRP ingebed. Ambtelijk realiseert men zich dat in het VGRP de bredere
zorgplichten van de gemeente aandacht zullen moeten krijgen.
Geconstateerd wordt dat de gemeente Moerdijk voldoet aan de norm om een GRP op
te stellen binnen de wettelijke kaders. De gemeente heeft wettelijk nog de tijd tot
2013 om een VGRP op te stellen.
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3.2

Duidelijke doelstellingen
Subvraag:
ii.
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld
Norm:
De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld en daarbij is aangegeven hoe de
Raad daarover gerapporteerd wil worden.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Doelstellingen
De Raad heeft de volgende zes doelen vastgesteld in het GRP:
1. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat afstroomt van openbaar gebied en tevens het
hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op particulier terrein;
3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt
(gemaal); waarbij
4. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen; en
5. Geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het
woord);
6. Een doelmatige oplossing zoeken voor structurele nadelige gevolgen voor de
gebruiksfuncties binnen het gemeentelijke gebied als gevolg van de aanwezige
grondwaterstand.
Aan de doelen zijn functionele eisen en bijbehorende maatstaven gekoppeld om te
kunnen toetsen of de doelen worden gehaald (zie bijlage 5). De doelen met daarbij
behorende functionele eisen zijn helder en meetbaar geformuleerd volgens de
landelijke methodiek uit de Leidraad Riolering. In de bijlage is aangegeven dat per
functionele eis maatstaven zijn benoemd. Ook is met de meetmethoden aangegeven
hoe de maatstaven gemeten dienen te worden.
Speerpunten
Speerpunten die bij de totstandkoming van het vigerende GRP zijn meegegeven aan
de Raad, zijn8:
Alle noodzakelijke rioleringsmaatregelen structureren tot een realiseerbare
planning qua tijd, aanwezige personele capaciteit en geld.
Tijdens de looptijd van het nieuwe GRP het reguliere beheer en onderhoud op
structurele wijze voortzetten.
Anticiperen op te verwachten wetswijzigingen (stedelijke wateropgave, waterbergingsopgave, Wet gemeentelijke watertaken en verbreed rioolrecht). Maatregelen
en kosten voor zover mogelijk reeds benoemen.
Om in te spelen op de rol van de zorgplicht van het grondwater moet de
onderzoeksstrategie voor verkrijging van de basisgegevens ingevuld worden.
Personele consequenties van veranderende focus moeten inzichtelijk worden.

8

Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk, bijlage 1.
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Geïnterviewden hebben daarnaast de volgende door
speerpunten benoemd:
Stijging van rioolheffing zoveel mogelijk beperken.
Voorkomen van wateroverlast op straat.
Ontkoppelen van hemelwater.

de

Raad

geformuleerde

In het GRP heeft de Raad niet aangegeven met welke frequentie en hoe deze over de
speerpunten geïnformeerd wil worden.
Door de Raad zijn heldere en meetbare doelen opgesteld. Ook heeft de Raad bij het
vaststellen van het GRP speerpunten geformuleerd. De Raad heeft echter niet
specifiek aangegeven hoe deze geïnformeerd wil worden over de speerpunten en de
voortgang van het beleid. Daarom wordt aan deze norm gedeeltelijk voldaan.

3.3

Samenwerking met andere organisaties

Subvraag:
iii.
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een
effectieve samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?
Norm:
- De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken hieromtrent
zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De afspraken zien toe
op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).
- Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het
waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.
- Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.
Oordeel: Voldoet aan norm
Op het gebied van riolering vindt er in Moerdijk samenwerking plaats met de volgende
partijen:
Waterschap Brabantse Delta,
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland
Samen Water West Brabant (SWWB)
Nutsbedrijven
Havenschap Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland en het
Waterschap zijn door de gemeente Moerdijk betrokken bij het opstellen van het GRP.
De partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het GRP te geven.
Gedurende de opstelperiode van het GRP vond er regelmatig overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap over de inhoud van het beleid en werden
conceptversies met elkaar besproken.
De afgelopen jaren wordt steeds meer samengewerkt tussen waterschappen en
gemeenten. De gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse
Delta zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Samen Water West Brabant’. Er
zijn meerdere werkeenheden, waaronder werkeenheid 1 waartoe Moerdijk behoort.
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Deze werkeenheid bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Steenbergen, Roosendaal, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.
Samenwerking en afspraken
De belangrijkste afstemming omtrent riolering vindt één op één plaats met het
Waterschap Brabantse Delta op bestuurlijk en ambtelijk niveau en daarnaast in
regionaal verband binnen SWWB, waar het waterschap ook bij is betrokken.
Het contact met en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Moerdijk
zijn volgens de geïnterviewden goed. De relatie is de laatste jaren sterk verbeterd. De
gemeente Moerdijk spant zich volgens het waterschap voldoende in, wat de
samenwerking plezierig maakt. Er is veel contact over en weer over het
rioleringsbeleid en ad hoc zaken.
Om de twee maanden vindt er op ambtelijk niveau tussen de gemeente Moerdijk en
het waterschap overleg plaats in ‘het Waterpanel’. Tijdens het waterpanel wordt de
samenwerking op het gebied van riolering besproken en de voortgang van
gezamenlijke studies zoals OAS-studies. Afspraken met het Waterschap worden
vastgelegd in besprekingsverslagen van het Waterpanel. Daarnaast is er wekelijks één
op één contact tussen het waterschap en de ambtenaren van de gemeente Moerdijk
over uiteenlopende zaken (beantwoorden van vragen etc.).
Jaarlijks is er bestuurlijk overleg. Tijdens het overleg wordt onder andere de stand
van zaken omtrent de OAS-studies, het VGRP en de afvalwaterakkoorden besproken.
Afspraken worden vastgelegd in een verslag. Op bestuurlijk niveau worden daarnaast
afspraken gemaakt in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Water’, een
maatregelenlijst van het waterschap en de gemeente Moerdijk. De maatregelenlijst is
onder andere gericht op riolering maar ook op bredere watertaken zoals het uitvoeren
van eco-scans, waterkwaliteit en het oprichten van een grondwatermeetnet.
Binnen werkeenheid 1 van SWWB zijn afspraken gemaakt over onderlinge
samenwerking. Deze afspraken zijn bestuurlijk geaccordeerd. In het najaar van 2011
is hiervoor een intentieverklaring door alle wethouders binnen werkeenheid 1
ondertekend. Gestreefd wordt om de samenwerkingsvorm eind 2012 juridisch vast te
leggen. De samenwerkingsafspraken in het kader van SWWB gaan vooral over de
onderlinge samenwerking en de intentie om te streven naar een juridische
samenwerkingsvorm. Verder is er in de afgelopen jaren binnen de regio onder andere
een gezamenlijk grondwatermeetnet opgezet.
Optimalisatiestudies (OAS) zijn in regionaal verband uitgevoerd binnen de SWWB. De
gemeente Moerdijk was bij 4 OAS studies betrokken, voor elke rioolwaterzuivering
één (OAS Bath, OAS Nieuwveer OAS Dintelmond en OAS Willemstad). De OAS studies
hebben nog niet geleid tot afvalwaterakkoorden. Dit zal volgens de geïnterviewde
personen in de loop van 2012 gebeuren. De studies, met name OAS Bath hebben
vertraging opgelopen mede doordat de deelnemende gemeenten verschilden in het
tempo waarmee informatie kon worden aangeleverd. Momenteel loopt er ten aanzien
van de OAS Bath nog een discussie tussen een aantal gemeenten en waterschap over
de afgesproken kostenverdeling.
Binnen de SWWB is in samenwerking met het waterschap, de gemeenten Breda en
Moerdijk op ambtelijk niveau een format opgesteld voor de heroverweging van OAS-
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maatregelen ten behoeve van het AWA-proces (Afvalwaterakkoord). Deze zal binnen
de gehele SWWB worden uitgerold voor alle nieuw vast te stellen AWA’s.
Een afvalwaterakkoord wordt per gemeente en per zuivering opgesteld. Voor de
gemeente Moerdijk moet de discussie omtrent OAS Bath worden afgewacht om te
komen tot een afvalwaterakkoord.
Overleg samenwerkingspartners
Periodiek is er overleg tussen de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse
Delta. Op ambtelijk niveau is er zes keer per jaar overleg (Waterpanel) tussen de
gemeente en het waterschap, waarbij de medewerkers van de afdeling RBOR
(adviseurs riolering) en RMO (adviseur ruimte/water) betrokken zijn. In deze
overleggen worden beleidsmatige en uitvoeringsgerichte zaken besproken met de
accountmanager van het waterschap. Daarnaast vinden er aanvullend overleggen
plaats bij ontwikkelingen, projecten en uitvoering, zo blijkt uit de interviews.
Verder vindt er minimaal één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta.
In het verleden was er sprake van jaarlijks overleg met nutsbedrijven. Overleg en
afstemming vindt tegenwoordig, indien noodzakelijk, plaats bij projecten in de
voorbereiding- en uitvoeringsfase. Hiervoor stuurt de gemeente Moerdijk jaarlijks de
jaarplanning naar de nutsbedrijven en vindt er schriftelijk afstemming plaats over
werkzaamheden.
Indien nodig vindt er afstemming plaats tussen de gemeente Moerdijk en het
Havenschap Moerdijk onder ander bij illegaal overstorten. Periodiek is er overleg
tussen de gemeente en het havenschap over diverse onderwerpen en niet alleen over
riolering. Ook het waterschap heeft veelvuldig contact met het havenschap over
uiteenlopende zaken. Specifiek over riolering vindt er op dit moment geen periodiek
overleg plaats, maar wordt ernaar gestreefd om dit in de toekomst te initiëren.
Monitoring afspraken
De voortgang en monitoring van afspraken wordt 2 maandelijks besproken in het
waterpanel. Ook op bestuurlijk niveau dient de maatregelenlijst als leidraad om de
afspraken te monitoren die tussen de gemeente en het waterschap zijn gemaakt.
Afspraken die buiten het waterpanel om worden gemaakt, bijvoorbeeld per mail,
worden in goed overleg opgevolgd.
Uitgaande van de drie normen bij de derde subvraag kan worden gesteld dat Moerdijk
voldoet aan alle normen behorende bij de subvraag. Periodiek vindt er overleg met
verschillende samenwerkingspartners in de regio plaats. Afspraken worden vastgelegd
in documenten en verslagen en zien toe op een inhoudelijke samenwerking. Ook vindt
er periodiek overleg plaats met verschillende organisaties zoals het waterschap en in
SWWB verband.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.

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?

4.1

Inzicht in kosten

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

In de gemeente Moerdijk is op dit moment het GRP 2007-2011 van kracht. Het
opstellen van een nieuw (V)GRP heeft vertraging opgelopen door een beperkte
personele capaciteit in 2010 en de eerste helft van 2011. Daarnaast wordt de
definitieve start van de regionale samenwerking voor het opstellen van VGRP’s (een
initiatief vanuit het samenwerkingsverband SWWB) afgewacht. Met het oog op deze
samenwerking wordt het huidige GRP inclusief kosten op korte en lange termijn
mogelijk geactualiseerd tot en met 2012.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens over het
rioleringsstelsel. Inspecties vinden (gecombineerd met het reinigen van de riolering)
jaarlijks plaats op basis van rioolbeheerbestanden, welke vastliggen in het
beheerssysteem GBI. Er vinden tv-inspecties plaats voordat besloten wordt tot
vervanging, reparatie of renovatie van het riool. Daarnaast kunnen de werkelijke
uitvoeringsplannen wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen, nadere
afstemmingen en aanvullende inspecties.
Volgens het GRP is het beheerbestand op dit moment volledig. Wel is volgens het GRP
een steekproefsgewijze kwalitatieve controleslag van de beheergegevens,
voorafgaand aan nieuwe berekeningen, gewenst.
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De kwaliteit van het merendeel (73%) van het stelsel is de afgelopen jaren in beeld
gebracht. Daarbij is extra aandacht besteed aan moeilijk te reinigen en inspecteren
strengen. Deze inhaalslag zal de komende jaren nog verder worden doorgezet.
Voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van de riolering wordt jaarlijks een
uitvoeringsplan opgesteld. Omdat deze uitvoeringsplannen in het verleden niet
haalbaar waren op basis van het aantal beschikbare formatieplaatsen, zijn
investeringen naar achteren verschoven en is er gestreefd naar een meer realistische
planning van de werkzaamheden.
Het GRP geeft een overzicht van de onderzoeken die (jaarlijks) in de periode 20072011 worden uitgevoerd, en de mogelijke (beheer)maatregelen inclusief kosten.
De technische levensduur van de riolen wordt bepaald op basis van de uitgevoerde
inspecties, met behulp van het beheersysteem GBI. De technische levensduur is 60
jaar. De restlevensduur berekening wordt als basis gebruikt voor de concrete
uitvoeringsplanning.
In het GRP wordt verder opgemerkt dat het onderhoud aan retentievoorzieningen en
de daaraan verbonden kosten nog niet aan de rioleringszorg worden toegerekend
omdat deze voorzieningen nieuw zijn in de gemeente Moerdijk. De gemeente
onderzoekt momenteel hoe aan dit beheer en het onderhoud vorm moet worden
gegeven en welke kosten hieraan verbonden zijn. Een deel van het onderhoud wordt
mogelijk bij het waterschap neergelegd. Voorlopig wordt een jaarlijks bedrag van
€ 5.000,- gereserveerd voor dit onderhoud onder de exploitatiekosten.
Vanaf het vorige GRP (2002-2006) worden beleidsvoornemens concreet vertaald naar
een uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een vergrote behoefte aan personeel,
zowel binnen het gemeentelijke apparaat als bij derden (adviesbureaus en
aannemers). In het GRP 2007-2011 is aangegeven dat op basis van landelijke
gegevens bij Moerdijk een tekort aan fte voor riolering is. Nader onderzoek werd
aanbevolen. In 2008 is een analyse gemaakt van de benodigde personele capaciteit
om te bepalen of de ambities zoals verwoord in het GRP zijn te verwezenlijken9. Uit
het onderzoek is gebleken dat er binnen de gemeente in 2010 3,3 fte te weinig
aanwezig waren. De formatie is na instemming door de Raad, in 2011 uitgebreid met
twee fte. Inmiddels is voor enkele jaren achterstand ontstaan in de uitvoering van
met name investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Deze achterstand zal met de
huidige personele bezetting naar verwachting in 2014 zijn weggewerkt.
De totale kosten voor de planperiode 2007-2011 worden geschat op € 9.752.000,
exclusief BTW, waarvan € 1.738.000 aan investeringen. Voor de totale beschouwde
periode (2007-2066) worden de uitgaven geschat op € 215.886.000 exclusief BTW,
waarvan € 135.189.000 aan investeringen. De totale vervangingswaarde van de te
onderscheiden onderdelen van de riolering is € 98.169.000.

9

Rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg’
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De volgende grafiek geeft een globaal overzicht van de afzonderlijke uitgaven in de
kostendekkingsperiode.

Ter voorkoming van een schommeling in tarieven is in de gemeente Moerdijk een
egalisatievoorziening aanwezig. Het saldo van de egalisatievoorziening is
€ 15.043.332 per 31-12-2011.
De egalisatievoorziening lijkt in de periode volgens de rioolberekening uit het GRP
2007-2011 tot en met 2045 structureel toe te nemen,. Tijdens de interviews is
aangegeven dat de gemeente het saldo van de egalisatievoorziening in de
kostendekkingsperiode nader gaat onderzoeken. Uit nadere analyse is gebleken dat
de stand van de voorziening uit het GRP op basis van de contante waarde methode
berekend is, waarbij de jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt
zijn. In het kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en
met 2046 hierdoor naar circa € 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt
naar nu (op basis van 5% rente) komt dit uit op circa € 6 miljoen. Hierbij dient verder
te worden opgemerkt dat in 2010 in het kader van de bezuinigingen besloten is om
geen rente meer te berekenen over het bedrag van de voorziening. Dit betekent dat
de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zal zijn uitgaande van het
huidige tarief door het ontbreken van onder andere de rentecomponent.
In 2012 wordt naar verwachting 50% van de geplande investeringen uit het GRP
2007-2011 gerealiseerd. Ambtenaren van de gemeente geven aan dat in 2012 en
2013
een
inhaalslag
wordt
gemaakt
om
de
achterstanden
in
onderhoudswerkzaamheden in te halen. Voor de begrote investeringen worden
kredieten gevoteerd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze kredieten
worden op begrotingsbasis al uit de egalisatievoorziening onttrokken; het
doorschuiven van de werkzaamheden naar 2012 heeft geen gevolgen voor de stand
van de voorziening.
De inhaalslag staat los van de actualisatie van het GRP. Het kostendekkingsplan zal,
nadat er meer duidelijkheid is over de maatregelen en kosten als gevolg van de OASstudies na het vaststellen van een afvalwaterakkoord worden bijgesteld,.
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De gemeente Moerdijk voldoet aan de norm. Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op
actuele inspecties en gegevens over het rioleringsstelsel. Door gebrek aan personele
capaciteit zijn echter achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden
ontstaan. Kosten op de lange termijn worden inzichtelijk gemaakt middels het
kostendekkingsplan GRP en voor de korte termijn middels de jaarlijkse
uitvoeringsplannen. Het saldo van de egalisatievoorziening wordt door de gemeente
Moerdijk nader geanalyseerd en zal worden gebruikt voor het verwerken van de
achterstanden in 2012 en 2013.

4.2

Verdeling lasten
Subvraag:
ii. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op
korte en op lange termijn?
Norm:
Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de riolering.
Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte termijn.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De rioolrechtberekening is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast is in
het GRP afgesproken dat de kosten volledig worden gedekt uit het rioolrecht.
Het GRP geeft (in bijlage 5) een rioolrechtberekening voor een periode van zestig jaar
(tot en met 2066), gelijk aan de levensduur van riolering. Dit model geeft inzicht in de
lasten, de benodigde dekking en de stand van de egalisatievoorziening. In de
berekening wordt rekening gehouden met een dekkingspercentage van 100%. De
dekkingspercentages uit het kostendekkingsplan zijn gebaseerd op de begroting.
In het kostendekkingsplan (“Model transparantie opbouw leges en heffingen”) worden
de leges en heffingen berekend op basis van een inventarisatie van activiteiten, een
correctie op de uitgaven (50% van de kosten voor het storten van veegvuil en het
reinigen en inspecteren wordt meegenomen in het tarief) en het aantal aansluitingen
in het betreffende jaar.
Het rioolrecht dat door het Havenschap Moerdijk wordt geheven staat overigens los
van de rioolrechtberekening. Dekking van de gedelegeerde rioleringszorg moet komen
uit het HRP 2007-2011. De benodigde voorziening en de middelen komen uit de
heffing riolering van het Havenschap Moerdijk. De gemeente verzorgt hierbij alleen de
inning van de rioolheffing namens het Havenschap Moerdijk en ontvangt hiervoor een
jaarlijkse bijdrage. Inwoners van de gemeente Moerdijk dragen dus niet bij aan deze
heffing van het Havenschap Moerdijk.
Het kostendekkingsplan 2010 geeft voor meerpersoonshuishoudens een tarief van
€ 219,96 en voor eenpersoonshuishoudens een tarief van € 164,97. In 2010 was het
dekkingspercentage 105,58%. In interviews is aangegeven dat dit (hoge)
dekkingspercentage vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat geen bijstelling heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van de opgelopen vertraging in het OAS traject en de
opgelopen achterstand in investeringen als gevolg van personele onderbezetting.
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Hoewel het berekenen van het werkelijke kostendekkingspercentage niet verplicht is,
hebben de geïnterviewden aangegeven dat de gemeente de werkelijke
kostendekkingspercentages (met het oog op het begrote dekkingspercentage van
105,58% in 2010) het komende jaar nader gaat analyseren.
Daarnaast valt op dat in 2010 € 222.000 aan leges en heffingen oninbaar is begroot
(bron: begroting 2010, product rioolrechten, model transparantie opbouw leges en
heffingen). Het hogere dekkingspercentage in 2010, ten opzichte van het jaar 2011
waarin geen oninbare leges en heffingen zijn opgevoerd, kan hierdoor mogelijk mede
worden verklaard. Gecorrigeerd voor het deel oninbaar komt het kostendekkingspercentage in 2010 uit op 99,1%. Omdat niet bekend is welk deel van de opbrengsten
in voorgaande jaren oninbaar is begroot, kan niet worden vastgesteld of 2010 (met
het oog op het deel oninbaar) een afwijkend jaar is geweest ten opzichte van het
gemiddelde.
Op basis van het kostendekkingsplan 2011 is het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 227,60 en voor eenpersoonshuishoudens is het tarief € 170,70. Het
dekkingspercentage is volgens het kostendekkingsplan in 2011 99,27%.
De opbouw van het rioolrecht wordt in het GRP 2007-2011 als volgt weergegeven:

De regionale samenwerking in het kader van de VGRP biedt volgens geïnterviewden
kansen om gezamenlijk kosten te besparen in de (afval)waterketen en daarmee
uiteindelijk ook de stijging van de rioolheffing te beperken.
Aan de norm behorende bij de tweede subvraag wordt gedeeltelijk voldaan. De
gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van het
rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk gemaakt
voor de lange (kostendekkingsplan GRP) en korte (jaarlijkse uitvoeringsplannen)
termijn. Bij de korte termijn doorkijk is echter in beperkte mate rekening gehouden
met de vertraging van de OAS-studies en het daarmee gepaarde uitblijven van
kosten. Hierdoor is in 2010 sprake van een dekkingspercentage van 105,58%. Het
dekkingspercentage van 105,58% in 2010 wordt nog nader geanalyseerd door de
gemeente Moerdijk en in regionaal verband worden mogelijke besparingen in de
(afval)waterketen in beeld gebracht. Het dekkingspercentage voor 2011 is 99,27%.
De dekkingspercentages worden uitgerekend op begrotingsbasis.
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4.3

Inhoudelijke afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iii.
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen
Norm:
De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering
zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de
weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
Oordeel: Voldoet aan norm
De gemeente Moerdijk werkt met een inspectiecyclus van 10 jaar. De beheerstrategie
is onderhoud gestuurd en in de afgelopen jaren zijn de riolen grotendeels
geïnspecteerd, zo geven de geïnterviewde personen aan. In Moerdijk gaat de inspectie
gepaard met de reiniging van riolering.
Ondergrondse vervanging vindt in principe alleen plaats in combinatie met
noodzakelijke bovengrondse maatregelen (groot onderhoud / herinrichting
verhardingen). Door de gemeente wordt gestuurd op de kwaliteit van de riolering en
in mindere mate op de cyclus. Technische afwegingscriteria zijn volgens
geïnterviewden onder andere:
Kwaliteit,
Ingrijpduur
Leeftijd riool
Toestand van de weg
Hydraulische informatie.
Daarnaast wordt op basis van detailinspectie vastgesteld of en welke maatregelen
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt de optie van gedeeltelijke vervanging of renovatie in
de afweging meegenomen. De onderhoudsplannen van riolering en wegen worden
jaarlijks op elkaar afgestemd. Afspraken en afweging over de weging worden gemaakt
in de beheerstrategie wegen en beheerstrategie riolering.
De afstemming tussen rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie
van wegen vindt periodiek plaats op initiatief van de coördinator van RBOR. Het
uitvoeringsplan van RBOR bevat één plan voor riolering, wegen en groen. Er wordt
naar gestreefd om ‘werk met werk’ te maken. Hiervoor vindt grafische afstemming
plaats binnen het beheerpakket voor wegen en riolering en een integraal
uitvoeringsplan voor de openbare ruimte. Omdat wegen en riolering elk een eigen
beleidskader hebben (op basis van beeldkwaliteit) is een ideale afstemming in praktijk
niet altijd even goed mogelijk. Om de twee weken is er een opzichtersoverleg waarbij
het uitvoeringsplan als basis dient. Tijdens het overleg wordt de planning met elkaar
besproken.
Moerdijk voldoet aan de norm. De technische afwegingscriteria voor het onderhoud
van wegen en van riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
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4.4

Financiële afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iv.
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm:
De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar
afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek
plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het
rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm
Afspraken over de weging van beheer, onderhoud en renovatie en de gerelateerde
kosten worden in het kader van de beheerstrategie wegen en de beheerstrategie
riolering gemaakt. Als werk wordt gecombineerd wordt de streng en het
bovenliggende grondwerk vanuit de vervangingsinvestering riolering gefinancierd. De
overige kosten komen ten laste van wegen.
Kosten van de weg worden alleen in rekening gebracht bij het rioleringsfonds als deze
direct te zijn relateren aan de werkzaamheden voor de riolering. Met uitzondering van
twee- tot drie meter verharding boven de sleuf van riolering worden er daarom geen
kosten van de weg bij het rioleringsfonds in rekening gebracht.
Daarmee voldoet de gemeente Moerdijk aan de norm. Afspraken en afstemming vindt
plaats middels de beheerstrategie van wegen en riolering. 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.
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4.5

Doorberekening van kosten
Subvraag:
v.
Hoe worden kosten doorberekend aan burgers? Zijn de kosten van de
rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van de
rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
Oordeel: Voldoet aan norm
Voor de begrotingsraming van 2011 voor de rioolheffing is rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
Een verhoging van de tarieven zoals voorgesteld in het GRP 2007-2011;
De kostentoerekening gemeentelijke heffingen (opgesteld door de VNG);
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor woningen, bedrijven, bejaardentehuizen en overige gebouwen;
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
10.736 meerpersoonshuishoudens en 3.570 eenpersoonshuishoudens in 2011.
De compensabele BTW wordt door de gemeente Moerdijk meegenomen als
kostencomponent in de berekening van het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk wordt een gedifferentieerd rioolrecht geheven. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de tarieven voor 2011:
Omschrijving

1. Uitsluitend als woning bewoond door een meerpersoonshuishouden
2. Uitsluitend als woning bewoond door een alleenstaande
Uitsluitend als winkel, kantoor of opslagruimte tot een maximale
3.
oppervlakte van 100 m²
Uitsluitend als verzorgingstehuis per 10 inwoners of gedeelte
4. waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van
het belastingjaar)
Uitsluitend als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning,
5.
bedrijven en praktijkruimten
Als overige gebouwen (o.a. scholen per leslokaal, culturele
6.
gebouwen, clubhuizen, e.d.)

Tarief
€ 227,60
€ 170,70
€ 227,60
€ 427,85
€ 377,80
€ 93,30

Bron: gemeente Moerdijk, tarieven 2011.
Voor de berekening van het rioolrecht in de toekomst wordt rekening gehouden met
een stijging van het aantal heffingseenheden op basis van de woningbouwprognose.
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van het aantal heffingseenheden in de
periode 2007-2011 van 150 eenheden.
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Om het rioolrecht op een kostendekkend niveau te brengen is het rioolrecht in de
periode 2007 – 2011 gestegen van € 173,80 in 2007 naar € 227,60 in 2011. Volgens
de gemeente is deze stijging grotendeels te verklaren door inflatie, en door gestegen
vervangingskosten als gevolg van de areaaluitbreiding en de sterk toegenomen
exploitatielasten waaronder een andere toerekening van overheadkosten.
Moerdijk voldoet aan de norm doordat de wijze van kostentoerekening is gebaseerd
op het GRP van de gemeente Moerdijk met een meerjarenperspectief (tot en met
2066) voor onderhoud, vervanging en reconstructie. De opbouw van de rioolheffing
blijkt
uit
het
“Model
transparantie
opbouw
leges
en
heffingen”
(de
kostendekkendheidsberekening) die door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente heeft voor het opstellen van deze berekening gebruik gemaakt van het
model dat door de gemeente Zoetermeer hiervoor is ontwikkeld.

4.6

Benchmark RIONED
Subvraag:
vi.
Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn
de eventuele “verwonderpunten” nader bekeken
Norm:
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente. Voor “verwonderpunten” (opmerkelijke verschillen tussen gemiddelden
uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring voorhanden of
zijn maatregelen genomen.
Oordeel:Voldoet deels aan norm
De benchmark Rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun
riolering(szorg). Alle 430 gemeenten in Nederland nemen deel aan de benchmark van
Stichting RIONED. Eén van de aspecten die in de vergelijking wordt betrokken, is de
rioolheffing.
In de rapportage 2010 wordt de gemeente Moerdijk getypeerd als een middelgrote,
weinig stedelijke gemeente in Zuid-Nederland, voornamelijk gelegen op matige,
slechte grond (klei). Daarnaast is de gemeente Moerdijk qua grondgebied de grootste
gemeente in Noord-Brabant. Er ligt relatief veel gemengd en een gangbare
hoeveelheid mechanische riolering. De rioolheffing 2010 per meerpersoonshuishouden
is hoger dan gemiddeld.
Uit de benchmark, de documentstudie en de interviews blijkt dat Moerdijk de
afgelopen jaren situaties van wateroverlast kende en dat er door de gemeente op dit
moment maatregelen worden getroffen om toekomstige wateroverlast tegen te gaan.
Bij vervanging van bestaande riolering wordt in Moerdijk rekening gehouden met
verandering van het klimaat en wordt een afweging gemaakt aan de hand van
bijvoorbeeld
de
berekeningen
en
voorgestelde
maatregelen
uit
het
basisirioleringsplan. Indien noodzakelijk worden de te vervangen riolen vergroot.
Verder worden ook kansen met betrekking tot afkoppelen meegenomen (ombouw van
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het gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel), indien de kosten in verhouding
blijven staan tot de beoogde (milieu)winst.
Ten aanzien van het onderdeel financiën uit de benchmark valt op dat de gemeente
Moerdijk voor meerpersoonshuishoudens een hoger tarief hanteert dan gemeenten
met een vergelijkbare grootte, stedelijkheid, stelselleeftijd en bodemsoort. Ook ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde is de heffing voor meerpersoonshuishoudens
hoger (€ 219 in Moerdijk ten opzichte van ca. € 155 gemiddeld in Nederland). Dit
wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek uit de benchmark.

Legenda:

De geïnterviewden geven aan dat de resultaten van de benchmark geanalyseerd zijn,
maar dat voor een goede analyse gedetailleerd inzicht nodig is in de opbouw van de
door andere gemeenten aangeleverde gegevens.
Het hoger tarief dat uit de benchmark blijkt wordt onder meer verklaard door de
bodemopbouw in Moerdijk (matige en slechte grond), de omvang van het areaal
(Moerdijk heeft een uitgestrekt buitengebied met en groot aantal kleine kernen en
daardoor veel gemalen) en de wijze van kostentoerekening die door de gemeente
wordt gehanteerd. Geïnterviewden merken hierbij op dat de benchmark geen inzicht
geeft in alle factoren die de rioleringskosten en de tariefberekening beïnvloeden.
Belangrijke factoren als afschrijvingstermijnen en de gehanteerde horizon zijn van
andere gemeenten niet bekend, evenals het aantal kilometer gescheiden stelsel en de
wijze van doorrekening van exploitatielasten.
Het verschil tussen meer- en eenpersoonshuishoudens wordt verklaard doordat in de
gemeente
Moerdijk
eenpersoonshuishoudens
75%
van
het
tarief
van
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meerpersoonshuishoudens betalen. Het tarief voor meerpersoonshuishoudens is
aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met het eerstvolgende tarief van ca. € 200)
dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, en de
bodemopbouw en de omvang van het areaal bieden daarom geen afdoende verklaring
voor het verschil.
Gemeente Moerdijk is voornemens deel te nemen in een regionale samenwerking voor
het opstellen van een VGRP. Doordat alle gemeenten dezelfde beleidsmatige
paragraaf zullen hanteren, zal vergelijking op regionaal niveau worden vereenvoudigd.
De geïnterviewden merken op dat er door lokale verschillen altijd een afwijking in het
tarief blijft bestaan tussen de gemeentes onderling.
De hogere jaarlijkse en totale kosten (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden met name verklaard door de slechte kwaliteit van de bodem en het
feit dat de stelselkenmerken van de gemeente Moerdijk anders zijn dan in de
omringende gemeenten (o.a. grote buitengebied en de hoeveelheid kernen/dorpen,
met ieder hun eigen rioleringsvoorzieningen). Daarnaast hanteert RIONED een
berekening per kilometer buis, waardoor het tarief bij gemeenten met relatief veel
kilometer gescheiden stelsel per kilometer lager uitkomt. Tot slot is het aantal
nieuwbouwwijken in de gemeente Moerdijk beperkt, waardoor er sprake is van een
beperkt aantal gescheiden stelsels.

Legenda:

De hogere beheerskosten dan gemiddeld (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden op dezelfde manier verklaard.
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Legenda:

Onderstaande tabel geeft mogelijke verklaringen voor het tarief in 2011, dat hoger is
dan het gemiddelde tarief in Nederland. Dit tarief wordt in belangrijke mate beïnvloed
door de beheerskosten per kilometer buis.

Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een
laag tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een
vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan
gemiddeld.

De gemeente Moerdijk voldoet deels aan de norm behorende bij de laatste subvraag.
Verwonderpunten zijn besproken, maar het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten kan nog op hoofdlijnen worden geanalyseerd.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.
Deelvraag C
Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1

Kaderstellende rol
Subvraag:
i.
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de
gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Norm:
De gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve
keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de
Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.
Oordeel: Voldoet aan norm
Met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de Raad van Moerdijk
kaders gesteld voor het rioleringsbeleid. Voor het vaststellen van het GRP heeft de
gemeenteraad in april 2007 een bestuurlijke startnotitie ontvangen. Deze notitie stond
in het teken van een terugblik en conclusies op het voorgaande rioleringsbeleid en er
zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst10.
Middels adviesnota’s van burgemeester en wethouders zijn aan de raadscommissie
Fysieke Infrastructuur alternatieve keuzes voorgesteld omtrent de financiën van de
riolering en een geleidelijke verhoging van de tarieven (rioolheffing). Het eerste
scenario bestond uit het doorvoeren van een tariefsverhoging van 24% in twee
stappen, het tweede scenario stelde een tariefsverhoging in drie stappen voor11.
Jaarlijks stelt de Raad kaders bij het vaststellen van de begroting. Middels de overige
rapportages zoals het basisrioleringsplan waarin activiteiten worden omschreven kan
de Raad zijn controlerende rol oppakken. Verder vult de Raad zijn kaderstellende en
controlerende rol in via de reguliere Planning & Control-cyclus.
Bovenstaande laat zien dat aan de norm bij subvraag i wordt voldaan.

10
Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk.
11
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Raasvoorstel (26 juli 2007), Vaststelling Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
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5.2

Bestuurlijke informatievoorziening
Subvraag:
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin
de doelen worden gerealiseerd?
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 deels aan norm
Geïnterviewden geven aan dat de Raad van rioleringsinformatie wordt voorzien via de
reguliere Planning & Control-cyclus. Ook door kwartaalrapportages en de jaarlijkse
begroting wordt de Raad op de hoogte gehouden.
De paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ van de begroting informeert de Raad over
de uitgevoerde en de nog uit te voeren werken. Bestudering van deze paragraaf over
de periode 2007-2011 laat zien dat de informatie in deze paragraaf vooral financieel
gestuurd is. In de paragraaf wordt aangegeven wat het saldo van de voorziening
riolering is, hoeveel budget nog beschikbaar is en wat de geplande werken zijn.
Daarnaast wordt in de begroting bij het programma 2 ‘Leefomgeving’, onderdeel F
‘Milieu en Afval’ kort ingegaan op het hebben van een rioleringsbeleid.
Door de Raad is in het gemeentelijk rioleringsplan niet expliciet aangegeven of de
Raad over de voortgang van de speerpunten en doelstellingen geïnformeerd wil
worden en zo ja, hoe. Zowel de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ als het
onderdeel F ‘Milieu en Afval’, gaan inhoudelijk niet in op de voortgang van de
doelstellingen (o.a. voorkomen van wateroverlast, realiseren van de basisinspanning
en voortgang van de OAS-studies).
Bij het opstellen van een GRP vindt om de vier jaar een evaluatie plaats. De vier
jaarlijkse evaluatie biedt de Raad informatie over de voortgang van de doelstellingen
en andere daarin opgenomen activiteiten. De ambtelijke organisatie informeert de
Raad indien nodig via adviesnota’s over zaken die de riolering aangaan. Zo is de Raad
in 2009 en 2010 geïnformeerd over het capaciteitstekort en daarmee samenhangende
niet kunnen realiseren van de basisinspanning12.
Uit de interviews blijkt onder andere dat door het capaciteitstekort de gemeente
Moerdijk niet alle gestelde doelen uit het GRP heeft kunnen realiseren. Met de
beschikbare bezetting heeft de focus gelegen op het structureel beheer van de
riolering (en openbare ruimte). Als gevolg hiervan is er in de afgelopen jaren een
achterstand ontstaan in de vervangingsplanning voor het vrijvervalstelsel.
De
12

Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in verband met
verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals
geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015, (9 juni 2009, 5 augustus 2010),
gemeente Moerdijk.
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gemeente Moerdijk heeft een achterstand in het uitvoeringsprogramma voor
rioolvervanging/renovatie. Een inhaalslag staat momenteel voor 2012 en 2013 op de
planning.
Andere ontwikkelingen die niet in de programmabegroting terugkomen zijn onder
andere het feit dat ten aanzien van ongezuiverde lozingen vooralsnog 14 panden niet
worden aangesloten in verband met ontwikkelingen op deze locaties (bijvoorbeeld
uitbreidingen /sloop van deze panden). Overige panden zijn al aangesloten op
drukriolering of staan op de planning om in 2012 te worden aangesloten, zo blijkt uit
de documenten.
Verder heeft de OAS-Bath ernstige vertraging opgelopen. Het onderzoek is pas in het
najaar van 2011 formeel afgerond. Maatregelen ten aanzien van de vuiluitworp en
basisinspanning zijn dus nog niet uitgevoerd. In de af te sluiten afvalwaterakkoorden
(AWA’s) zal er een heroverweging van de OAS-maatregelen kunnen plaatsvinden in
samenspraak met het waterschap. Momenteel loopt er nog een discussie tussen
andere gemeenten en het waterschap over de afgesproken kostenverdeling binnen de
OAS.
Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de informatiebehoefte van de Raad
vooral financieel gedreven is en in mindere mate gericht is op de inhoudelijke
voortgang, die ook consequenties voor de financiën kan hebben.
Aan de normen gesteld bij subvraag ii wordt gedeeltelijk voldaan. Er wordt weliswaar
informatie verstrekt en gedeeld met de Raad, deze is echter niet zodanig dat de Raad
zich tijdens de uitvoering een goed beeld kan vormen van de mate waarin de doelen
worden gerealiseerd.
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6

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.

6.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek
de conclusies en aanbevelingen.

6.2

Algemene conclusie
Het door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid is over het algemeen als
effectief en doelmatig aan te merken. Het rioleringsbeleid van de gemeente kent een
aantal sterke punten en onder andere de volgende resultaten zijn bereikt: een
opgesteld GRP, effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en in
regionaal verband binnen Samenwerking Water West Brabant en goede afstemming
tussen riolen en wegen. Daarnaast kent het rioleringsbeleid van de gemeente een
aantal verbeterpunten, zoals het tijdig, vóór 1 januari 2013, opstellen van een
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en informatievoorziening aan de Raad
betreffende de realisatie van de inhoudelijke speerpunten en het wegwerken van
achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. Moerdijk beschikt echter over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijke
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddeld twee keer
zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in de regio.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en het beheerbestand is
volledig. Ter voorkoming van een schommeling in tarieven heeft de gemeente een
egalisatievoorziening opgesteld. Het saldo van de egalisatievoorziening is circa € 15
miljoen per 31.12.2011. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn achterstanden
ontstaan in investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels is er voldoende
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personeel en wordt ernaar gestreefd de achterstanden weg te werken en daarmee
aanspraak te maken op de reserves. Ook de vier optimalisatiestudies (OAS) zijn
inmiddels afgerond. De gemeente wacht de discussie rondom OAS Bath nog af om
een afvalwaterakkoord te kunnen opstellen. Maatregelen uit het afvalwaterakkoord
hebben mogelijk ook financiële consequenties en duidelijkheid daarover is van belang
voor het opstellen van het VGRP. De hoogte van de benodigde voorziening is
berekend op basis van contante waarde. Doordat is besloten geen rente meer bij te
schrijven zal de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zijn. Het gaat
daarbij om een belangrijk effect (bij een voorziening van € 15 mln. en een rente van
5% bedraagt dit jaarlijks € 750.000,0). Als de voorziening ook op basis van het
nieuwe VGRP nodig blijft, betekent dit dat in de toekomst de rioolheffing verhoogd zal
moeten worden. Verder is de gemeente hierdoor in de algemene dienst voor hetzelfde
bedrag afhankelijk geworden van de rente-opbrengst van de voorziening riolering. Als
er forse investeringen worden gedaan in de riolering, nemen deze inkomsten af.

6.3

Algemene invalshoek
Conform de Wet milieubeheer heeft de gemeente Moerdijk een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2007-2011. Bij het opstellen van
het GRP zijn relevante partners als het waterschap, de provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat door de gemeente betrokken. De partijen zijn tijdens overleggen met
de gemeente in de gelegenheid gesteld om input te geven op het GRP.
Met de verbreding van de zorgtaken voor gemeenten voor hemelwater en grondwater,
worden gemeenten wettelijk verplicht om voor 1 januari 2013 een verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) op te stellen. De gemeente Moerdijk beschikt nog
niet over een dergelijk plan, maar is in regionaal verband begonnen met het opstellen
van een VGRP. Binnen de werkeenheid van SWWB waar de gemeente aan deelneemt,
is Moerdijk trekker voor het opstellen van een regionaal VGRP. Een deel van de
andere deelnemers beschikt al over een VGRP. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP. In de periode juni-augustus 2012 zal het kostendekkingsplan worden
geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling opgenomen ten aanzien van het
hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige GRP naar een VGRP te “upgraden”.
Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013 voldoen aan de wettelijke verplichting
volgens de Waterwet.
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
De Moerdijkse gemeenteraad heeft naast algemene doelen en technisch-operationele
functionele eisen en bijbehorende maatstaven ook speerpunten vastgesteld in het
GRP. Dat laatste is te waarderen. In die zin is Moerdijk vergelijkbare gemeenten een
stap vooruit, door speerpunten te benoemen en focus aan te brengen in het beleid.
Over de voortgang van deze speerpunten wordt door de gemeente in de
informatievoorziening aan de raad niet gerapporteerd. De Raad heeft niet aangegeven
met welke frequentie en op welke wijze men over deze speerpunten geïnformeerd wil
worden.
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Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
De samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en in regionaal verband
verloopt goed. Periodiek is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met het
waterschap en in SWWB verband. Afspraken worden vastgelegd en periodiek
gemonitord.
De gemeente heeft voor het industrie- en haventerrein Moerdijk de
rioleringsverantwoordelijkheid gemandateerd aan het Havenschap Moerdijk. Daar
waar nodig vindt afstemming en overleg plaats tussen de gemeente en het
Havenschap, aangezien de gemeente Moerdijk eindverantwoordelijk is.
Moerdijk loost op een viertal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s). Voor alle vier
RWZI’s is een OAS studie uitgevoerd en inmiddels afgerond. Omtrent OAS Bath loopt
nog een discussie tussen een aantal gemeenten en het waterschap over de
afgesproken kostenverdeling.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden

6.4

Financiële invalshoek
De gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van
het rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk
gemaakt voor de lange en korte termijn. Het GRP is gebaseerd op actuele
inspectiegegevens van het rioleringsstelsel. In het verleden was er sprake van een
personeel capaciteitstekort. Sinds 2010 beschikt de gemeente over voldoende fte’s
om een inhaalslag te maken o.a. in onderhoudswerkzaamheden, het behalen van de
basisinspanning en het opstellen van het VGRP.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. In 2010 was er sprake van een dekkingspercentage van
105,58%. Voor 2011 bedraagt het dekkingspercentage 99,27%.
De gemeente
analyseert nog wat de mogelijke oorzaak is voor het hoge dekkingspercentage in
2010. De gemeente zou de dekkingspercentages van de afgelopen en komende jaren
nader moeten analyseren om de kostendekkendheid dichter bij 100% te kunnen
brengen.
De ontwikkeling van de egalisatievoorziening à € 15 miljoen leek volgens de
rioolberekening uit 2007 tot en met 2045 structureel toe te nemen. Geconstateerd is
dat het GRP op basis van de contante waarde methode is berekend, waarbij de
jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt zijn. In het
kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en met 2046
hierdoor naar circa 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt naar nu
(op basis van 5% rente) komt dit uit op circa 6 miljoen. In 2010 is in het kader van de
bezuinigingen besloten om geen rente meer te berekenen over het bedrag van de
voorziening. Dit betekent dat de voorziening op langere termijn niet meer toereikend
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zal zijn, uitgaande van het huidige tarief door het ontbreken van onder andere de
rentecomponent. In de algemene conclusie werd daarbij al gewezen op de risico’s van
een mogelijk hogere rioolheffing in de toekomst en de afhankelijkheid van de
algemene dienst van deze rente-opbrengst. De effecten zijn pas goed inzichtelijk te
maken als ook de benodigde toekomstige investeringen in de riolering helder zijn
gemaakt in het kader van het VGRP.
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
•
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de rente-opbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing
•
de financiële consequenties van de inhaalslag en
•
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties
voor het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk is sprake van een goede inhoudelijke en financiële afstemming tussen
rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie van wegen. De
technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering zijn op
elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de weging zal
plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
De wijze van kostentoerekening is gebaseerd op het GRP van de gemeente Moerdijk
met een meerjarenperspectief (tot en met 2066) voor onderhoud, vervanging en
reconstructie. De opbouw van de rioolheffing is inzichtelijk en blijkt uit het “Model
transparantie opbouw leges en heffingen” (de kostendekkendheidsberekening) die
door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark van
RIONED. Verwonderpunten uit de benchmark zijn op ambtelijk niveau besproken, het
verdient aanbeveling het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van andere gemeenten
op hoofdlijnen nog nader te analyseren. Uit de benchmark blijkt dat Moerdijk een
hoger tarief hanteert voor meerpersoonshuishoudens. In onderstaande tabel is een
mogelijke verklaring gegeven voor een hoog en laag tarief in 2011.
Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan gemiddeld.

Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring voor het verschil.
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6.5

Bestuurlijke invalshoek
De raad in Moerdijk heeft kaders gesteld in het rioleringsplan van 2007. Middels het
aanbieden van alternatieve scenario’s is de raad destijds in staat gesteld om keuzes te
maken en kaders te stellen.
De Moerdijkse raad heeft niet aangegeven hoe deze over speerpunten in het beleid wil
worden geïnformeerd. De raad is bij het opstellen van het GRP inhoudelijk betrokken
geweest, maar in de uitvoering lijkt de Raad zich in onvoldoende mate een beeld te
kunnen vormen over de inhoudelijke realisatie van het rioleringsbeleid.
Voor de aanbeveling verwijzen wij naar aanbeveling 2.
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7

Reactie College
Op 18 juni 2012 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 8
augustus 2012. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een quick scan uitgevoerd naar het onderwerp
“Rioleringsbeleid”. Wij hebben kennis genomen van de conceptrapportage d.d. 18 juni
2012 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Algemene conclusie
De conceptrapportage “Rioleringsbeleid” geeft ons een duidelijk beeld over de sterke
punten van het rioleringsbeleid van de gemeente Moerdijk (o.a. opgesteld GRP en
effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta). Daarnaast brengt de
conceptrapportage ook de items in beeld die op het gebied van rioleringsbeleid nog
verder ontwikkeld en verbeterd kunnen
worden, zoals de verbetering van de
informatievoorziening aan de raad omtrent de realisering van de inhoudelijke
speerpunten en het wegwerken van achterstanden in investeringen en
onderhoudswerkzaamheden.
Gelet op het bovenstaande kunnen wij ons vinden in uw conclusie (pagina 34) dat het
door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid over het algemeen als effectief
en doelmatig aan te merken is, maar dat het rioleringsbeleid ook nog enkele
verbeterpunten kent.
Ten aanzien van de 2e alinea van de algehele conclusie geven wij nog de volgende
tekstuele aanpassing:
“Het tarief voor meerpersoonshuishoudens………………… Dit verklaart waarom er in
Moerdijk gemiddeld twee keer zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in
de regio.“
Aanbevelingen
Hieronder gaan we nader in op de aanbevelingen zoals vermeld op in de hoofdstukken
6.3 tot en met 6.5 (pagina 35 e.v.).
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
Wij onderschrijven deze aanbeveling en hebben de voorbereidingen voor het
upgraden van het huidige GRP reeds opgestart. Het upgraden van het GRP naar een
VGRP is een individueel traject, dat Moerdijk voor 2013 afgerond moet hebben.
Parallel hieraan wordt – in samenwerking met de partners binnen de SWWB - het
gezamenlijke traject voor het VGRP en overkoepelend afvalwaterplan opgestart. Dit
gezamenlijke traject heeft een verwachte looptijd van anderhalf jaar (2014).
Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
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waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
Wij delen uw mening dat de betrokkenheid van de raad bij het rioleringsbeleid/-plan
verbeterd kan worden. Wij zullen hiertoe – in het kader van het upgraden van het
huidige GRP naar het nieuwe VGRP - in samenwerking met de raad de vereiste
verbetervoorstellen ontwikkelen.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden.
Wij onderschrijven deze aanbeveling, maar merken hierbij wel op dat het afsluiten
van een afvalwaterakkoord is gerelateerd aan de discussie omtrent OAS Bath
(kostenverdeling) en aan de uitkomsten uit de verbrede heroverweging (resultaten
verwacht eind 2012).
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de renteopbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing;
de financiële consequenties voor de inhaalslag en
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties voor
het kostendekkingspercentage.
Wij delen uw zorg over de verwachting dat de egalisatievoorziening op langere termijn
niet meer toereikend zal zijn en dat dit bepaalde consequenties en risico’s met zich
meebrengt. Gelet hierop nemen wij uw aanbeveling ter harte en zullen wij
bovengenoemde items betrekken bij het opstellen van het VGRP en de raad
alternatieve keuzes terzake voorleggen.
Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een
vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort; de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring van het verschil.
De betreffende analyse (op hoofdlijnen) zullen wij meenemen bij het traject voor het
opstellen van het nieuwe VGRP.
Ten aanzien van de 5e alinea op pagina 37 geven wij nog de volgende tekstuele
aanpassing:
“De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark
van RIONED.”

Vervolgprocedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en
duidelijk is welke aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen wij
(bij het traject voor het opstellen van het VGRP) verdere invulling aan de
aanbevelingen geven.
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Monitoring aanbevelingen
Wij nemen dit rekenkameronderzoek op in de lijst van uit te voeren
nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek wordt
bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen zijn
uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan
de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op
de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een
rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel
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8

Nawoord
De Rekenkamer heeft met waardering kennis genomen van de brief van het College.
Uit de reactie blijkt dat wordt ingestemd met de conclusies en aanbevelingen.
Daarnaast wordt met een inhoudelijke toelichting ook aangegeven op welke wijze een
vervolg aan de aanbevelingen wordt gegeven, c.q. de uitvoering en effecten daarvan
zullen worden gevolgd en aan de raad gerapporteerd.
De in de brief voorgestelde tekstuele correcties zijn in de rapportage verwerkt.
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Wettelijk kader en Productwijzer
Literatuurlijst
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Normenkader
Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden gemeente
Moerdijk
Bijlage 6: Aandachtspunten Raad
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Bijlage 1: Wettelijk kader en Productwijzer
Nationaal beleid
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van
kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie
tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt
voortaan
samengewerkt
op
basis
van
afspraken
in
plaats
van
vergunningvoorschriften.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte
lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm
bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de
Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale
wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) 13 . 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 dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle
indirecte lozingen inclusief de emissies naar lucht en bodem.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
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www.waterwet.nl, februari 2012.
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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:
c. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
d. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die
relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:
de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;
de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;
de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.
Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in
de afvalwaterketen met gemeenten en provincie 14 . De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het rapport ‘Riooloverstorten
deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basisinspanning heeft als doel
om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.
Financieel wettelijk kader
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. Artikel 228a bepaalt dat
onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de
inzameling
en
het
transport
van
huishoudelijk
afvalwater
en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,
te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing
ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

14

www.brabantsedelta.nl, februari 2012.
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bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De watersysteemheffing is bedoeld voor de inzameling en verwerking van regenwater, alsmede
voor het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De gemeentelijke watertaken die uit de rioolheffing bekostigd mogen worden, zijn de
taken die betrekking hebben op:
a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel
van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater
(zogenaamde IBA’s);
b. de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering
brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend
hemelwater; en
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of terugbrengen in het
oppervlaktewater of op of in de bodem van grondwater, alsmede verbetering van
de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of hydrologische compartimentering van de bodem.
Het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf is
in de wet overgelaten aan het gemeentebestuur, om het de gemeenten mogelijk te
maken zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het systeem dat zij gebruikten voor
de heffing van het rioolrecht.
Door de VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010)
opgesteld. Het model is een hulpmiddel voor gemeenten om zichtbaar te maken welke
kosten in rekening worden gebracht voor de diensten en de taken van de gemeente.
Het model presenteert een stappenplan met controlevragen om te komen tot een
transparante kostentoerekening.
Daarnaast is door het Ministerie van BZK een Handreiking kostentoerekening leges en
tarieven uitgebracht (januari 2010). In deze handreiking wordt het wettelijk kader ten
aanzien van o.a. de rioolheffing geschetst en is inzicht gegeven in de doorberekening
van de kosten in de rechten, heffingen en tarieven die maximaal 100%
kostendekkend mogen zijn. Voor meer informatie wordt gemakshalve verwezen naar
het model en de handreiking.
Productwijzer
Deze productwijzer geeft een korte omschrijving van enkele belangrijke vooral
financiële begrippen van het rioleringsbeleid. Dit is bedoeld om het rapport
toegankelijker te maken voor de lezer.
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Gemeentelijke zorgplicht
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg
en het onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de
openbare ruimte. Een goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage
aan de natuur, het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.
Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe
woonwijk of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg
van het nieuwe riool meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat
worden. Het onderhouden van de riolering behelst onder andere het inspecteren,
reinigen en repareren van rioolbuizen. Inspectie gebeurt veelal in combinatie met
reiniging en volgens een cyclus, waarbij één keer in de zoveel jaar een rioolbuis
wordt geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie wordt een
nieuwe inspectie gepland of wordt bijvoorbeeld een reparatie gepland. Door
reparatie kan de levensduur van de riolering worden verlengd. Als de kosten van
reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de rioolbuis is te hoog geworden,
kan worden overgegaan tot vervanging.
Rioolvervanging
Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn
ook gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van
invloed zijn op de levensduur van de riolering, zoals de bodem en
grondwatergesteldheid, kwaliteit van het afvalwater, illegale lozingen, toename
gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van inspecties en de snelheid waarmee
reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere onderdelen van het rioleringstelsel,
zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een andere levensduur, maar daar zal
op deze plek niet nader op worden ingegaan.
Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer
omdat de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten
combineren het vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten /
herbestraten van de weg en/of openbare ruimte. Op deze manier worden kosten
bespaard en wordt de overlast voor burgers verminderd.
Financiële doorkijk
Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen
kan een planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel
gemeenten maken een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten
zich op langere termijn ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de
rioolheffing op de korte en langere termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in
de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu reeds een (geleidelijke) verhoging van de
rioolheffing worden overwogen om toekomstige generaties niet te confronteren
met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële doorkijk duidelijk welke
investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening mee worden
gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor
de inhuur van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een
egalisatievoorziening, zodat de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing
In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een
gemeente worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met
betrekking tot de zorg voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de
grondwaterstand.
Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing.
Gemeenten hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals
bijvoorbeeld het water-verbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige
gemeenten onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte
tarieven gehanteerd voor grootgebruikers.
Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden
besteed, vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een
‘gesloten’ systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In
het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van
100% kostendekkingsgraad. Dit uitgangspunt staat ook aan de basis van de
financiële doorkijk.
De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door
omstandig-heden de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan
ervoor worden gekozen om in een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien
(in plaats van in één jaar de burger te confronteren met een sterke stijging of
daling van het tarief van de rioolheffing).
Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de
begrote kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden
uitgesteld.
De
geraamde
kostendekkingsgraad
en
de
werkelijke
kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling hiervan over de jaren) is daarmee een
goede (financiële) indicator voor de riolering.
Egalisatievoorziening
Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de
jaren de pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de
kosten van de riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten,
wordt geld gestort in de voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld
onttrokken aan de voorziening. Daarmee heeft de voorziening een dempende
werking op de fluctuaties in de kosten over de jaren heen. En daarmee heeft de
voorziening dus een dempende werking op de fluctuaties in de tarieven voor de
rioolheffing voor de burgers.
Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt
of wordt uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een
egaliserende werking. Als een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit
een teken dat in het verleden teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers
en bedrijven hebben in de voorgaande jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door
de rioolheffing (eenmalig) te verlagen en deze verlaging te betalen uit de (te
hoge) voorziening, kan de voorziening weer op het gewenste niveau worden
gebracht.
Activeren of sparen
Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van
nieuwe riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of
aanleg van een rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die
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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.
De balanswaarde van de rioolbuis daalt jaarlijks met de afschrijvingslasten. Na
verloop van tijd (zoals gezegd bedraagt dit bij de meeste gemeenten voor de
riolering ongeveer 60 jaar) is de balanswaarde gelijk aan nul. Vanaf dat moment
vervallen de jaarlijkse kapitaallasten. De rioolbuis is volgens de administratie
afgeschreven. De boekhoudkundige waarde hoeft niets te zeggen over de
technische staat van de riolering. Het is goed mogelijk dat de werkelijke
levensduur van de riolering langer of korter is.
Om de aanleg of vervanging van de riolering te financieren moet geld worden
geleend. De paragraaf Financiering in de programmabegroting en jaarrekening
geeft meer (algemene) informatie over de financiering door de gemeente. De
financieringsrente en afschrijvings-lasten vormen samen de kapitaallasten. De
paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" geeft weer hoe wordt omgegaan met
financiering en activering van specifieke onderdelen, zoals riolering.
Er zijn ook gemeenten die de aanleg of vervanging van een rioolbuis niet activeren
op de balans. Deze gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de aanleg /
vervanging geld gespaard en dit geld gestort in een bestemmingsreserve of
voorziening, specifiek voor de riolering. Op het moment dat aanleg/vervanging aan
de orde is, worden de kosten gedekt
vanuit deze bestemmingsreserve of
voorziening.
Realisatie van projecten
Indien werkzaamheden aan de riolering in enig jaar uitlopen of worden uitgesteld,
schuiven kosten door naar latere jaren. De kosten voor de riolering vallen in dat
ene jaar daarmee lager uit dan begroot, terwijl er bij de bepaling van het tarief van
de rioolheffing wel van de begrote kosten was uitgegaan. De werkelijke
kostendekkingsgraad kan door het uitlopen of uitstellen van werkzaamheden hoger
komen te liggen dan de 100% kostendekkingsgraad waar in de berekening van het
tarief van is uitgegaan.
Indien structureel werkzaamheden aan de riolering worden uitgesteld en/of het
beschik-bare budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen
werkachter-standen ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de
gaten te houden om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd
wordt met ‘inhaalslagen’, die weer consequenties hebben voor de benodigde
formatie en de ontwikkeling van het tarief.
Stabiel systeem
Bij de riolering heeft de gemeente te maken met een combinatie
investeringen, opbrengsten uit rioolheffing en toevoegingen / onttrekkingen
reserves en voorzieningen. Dit maakt de riolering in financieel opzicht tot
relatief complex financieel product van de gemeente. Er is daarbij sprake van
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van
aan
een
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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Bijlage 3: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Moerdijk
-

dhr. Ico Goedhart (manager afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte)
dhr. Wim Kaptein (teamhoofd advies en werkvoorbereiding, afdeling RBOR)
dhr. Steven Vischer (beleidsadviseur riolering, afdeling RBOR)
dhr. Werner Voermans (GBI-coördinator)
dhr. Louis Koevoets (wethouder, portefeuille Inrichting en beheer openbare
Ruimte, Water)
dhr. Nico Dominicus (financieel adviseur)
mw. Ingrid Kocken (financieel adviseur)

Overige
Sjoerd Koenraadt (adviseur water -en emissiebeheer Waterschap Brabantse
Delta, accountmanager / aanspreekpunt voor de gemeenten Moerdijk, Bergen op
Zoom, Steenbergen).
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Bijlage 4: 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. Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
Norm: De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld
aangegeven hoe de Raad daarover gerapporteerd wil worden.

en daarbij is

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.
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. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en op lange termijn?
Norm: Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de
riolering. Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte
termijn.
iii. Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Norm: De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van
riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
iv. 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
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rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
v. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van de rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van
de rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
vi. Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente.
Voor
“verwonderpunten”
(opmerkelijke
verschillen
tussen
gemiddelden uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring
voorhanden of zijn maatregelen genomen.
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. Uit de
rapportages blijkt de mate waarin doelen worden gerealiseerd.
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?
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.
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Bijlage 5: Doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden gemeente Moerdijk
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Bijlage 6: Aandachtspunten Raad
De Moerdijkse gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten voor
het onderzoek mee te geven en aanvullende vragen te stellen.
Vanuit de fractie Onafhankelijk Moerdijk zijn de onderstaande aandachtspunten
ingebracht:
Aandachtspunten Raad Moerdijk
Wat de gevolgen zijn van het vooruitschuiven
van het actualiseren van het GRP, waardoor
een steeds verder oplopende voorziening
(rond de 15 mio)?

Verwerking
aandachtspunten
/
toelichting
Zie § 4.1
Toelichting ambtenaren Moerdijk:
De oorzaken (en ook gevolgen) van het
vooruitschuiven van het nieuwe GRP en de
oplopende voorziening naar 15 miljoen
kunnen (grotendeels) los van elkaar
worden gezien. Het oplopen van de
voorziening is voornamelijk het gevolg
van:
1. Achterstand in onderhoudswerkzaamheden door onvoldoende invulling van
personele capaciteit in de afgelopen
planperiode (werk is uiteindelijk blijven
liggen). Ten aanzien van de achterstand
wordt in 2012 en 2013 een inhaalslag
gemaakt. Voor de begrote investeringen
worden
kredieten
gevoteerd.
De
kapitaallasten (rente en afschrijving) van
deze kredieten worden op begrotingsbasis
al uit de egalisatievoorziening onttrokken;
het doorschuiven van de werkzaamheden
naar 2012 heeft geen gevolgen voor de
stand van de voorziening.
2. Onduidelijkheden/ vertragingen in het
proces van OAS Bath. De oorspronkelijk
geplande investeringen uit het GRP voor
het behalen van de basisinspanning (=
milieumaatregelen) zijn daarom 'on hold'
gezet. We gaan als gemeente immers
geen maatregelen uitvoeren als achteraf
blijkt dat deze niet doelmatig / effectief
zijn. Inmiddels is in het najaar van 2011
de OAS studie afgerond. Op basis van de
uitkomsten worden in het 2e kwartaal van
2012
met het waterschap concept
afvalwaterakkoorden opgesteld en worden
aan de hand van een heroverweging
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Heeft de raad voldoende zicht op / informatie
over het huidige kwaliteitsbeeld van het
gemeentelijk rioolstelsel?
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knopen doorgehakt over de nog uit te
voeren maatregelen.
Zolang de maatregelen (en dus de kosten)
nog niet voldoende inzichtelijk zijn, heeft
het
niet
veel
zin
om
het
kostendekkingsplan al bij te stellen. De
uitkomsten
van
de
kostendekkingsberekening zullen dan een
vertekend beeld laten zien, indien de
investeringen niet volledig of buiten
beschouwen worden gelaten.
Zie §5.1 en §5.2

Is er voldoende aandacht voor de zwakke
plekken, zoals geringe doorlaat onder de
A59?

Valt buiten de scope van de quick-scan

Is
er
een
afdoende
koppeling
naar
nieuwbouwplannen (juiste maaiveldhoogtes)?

Zie §2.1, §4.6

Wordt er bij vervanging ook rekening
gehouden met verandering van het klimaat;
hierdoor komt er meer neerslag in grote
hoeveelheden waardoor dit niet verwerkt kan
worden door onvoldoende capaciteit en er in
bepaalde wijken wateroverlast ontstaat?

Zie verder §4.3 en §4.6

In het verlengde van het vorige punt: is de
samenwerking met het waterschap en andere
relevante partners voldoende ingevuld?

Zie §3.3

In hoeverre is er sprake van slim (innovatief)
beleid waardoor de rioolrechten kunnen
dalen?

Zie §4.2
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond
Uit een inventarisatie van te onderzoeken onderwerpen voor 2012 heeft de
Rekenkamer West-Brabant een onderzoeksplan voor 2012 opgesteld. In dat
onderzoeksplan is een quick-scan opgenomen naar rioleringsbeleid- en beheer in de
gemeenten Moerdijk en Etten-Leur. Daarbij is door de gemeenten gerefereerd aan de
rekenkameronderzoeken naar rioleringsbeleid- en beheer in zeven gemeenten in
West-Brabant die in 2011 zijn uitgevoerd.
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.
Het rioleringsbeleid- en beheer van gemeenten is vanuit inhoudelijk en financieel
oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.
Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de
waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen
en laten en hebben 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
gemeenten
(zie
hiervoor
de
eerder
verschenen
koepelnotitie
op
www.rekenkamerwestbrabant.nl).
Bij het eerdere onderzoek naar rioleringsbeleid is gekeken van uit vier invalshoeken:
beleidsmatig, financieel, technisch en bestuurlijk. In het onderzoek van 2011 zijn
daarbij 33 onderzoeksvragen gesteld. In deze quick-scan worden alleen die vragen
meegenomen die in tenminste enkele gemeenten tot waardevolle bevindingen en
aanbevelingen hebben geleid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de

5

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

leer- en verbeterpunten op hoofdlijnen voor het rioleringsbeleid, de financiering en de
betrokkenheid van de Raad.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. Algemeen: totstandkoming van het rioleringsbeleid en duidelijke doelstellingen
b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid zijn verbonden c.q. de wijze
waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.

1.2

Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.
a.
i.
ii.
iii.

Algemeen
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve
samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

b.
i.

Financieel
Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en
korte termijn?
Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en lange termijn?
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en
beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /
renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten
toegerekend?
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?

ii.
iii.
iv.

v.
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vi.

Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?

c.
i.
ii.

Bestuurlijk
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de gelegenheid
gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?

Aan de fracties van de Moerdijkse gemeenteraad is tevens de gelegenheid geboden
om aandachtspunten in het onderzoek mee te geven. In bijlage 6 zijn deze
aandachtspunten en vragen opgenomen. Aangezien een groot deel van de vragen
overlapt met de onderzoeksvragen van de Rekenkamer, zijn deze niet apart verwerkt
in het rapport. In de bijlage is wel aangegeven op welke plek de antwoorden op de
vragen te vinden zijn.

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 en mw. L. de Jong-Stabel. De feitelijke
onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van PwC
bestaande uit dhr. L. Th. van den Dool, mw. M. Stevens en mw. P. Mbundu.
De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 4), 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 2008 t/m 2011.
Op basis van documentstudie (zie bijlage 2) en (groeps)interviews (zie bijlage 3 voor
lijst van geïnterviewde personen), 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.

1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Moerdijk 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 Moerdijk en schetst
het wettelijke kader van rioleringsbeleid.
Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.
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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.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
De reactie van het College is integraal in hoofdstuk 7 opgenomen.
Hoofdstuk 8 bevat het Nawoord van de Rekenkamer
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2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk bevindt zich in het noord westen van Noord-Brabant en is een
middelgrote gemeente met bijna 37.000. Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten,
Willemstad en Fijnaart zijn de grootste kernen van Moerdijk, daarnaast zijn er nog elf
kleinere kernen1. De totale oppervlakte van de gemeente Moerdijk omvat circa 185
km2.
Uit de RIONED-benchmark blijkt dat de gemeente overwegend is gelegen op matig
slechte grond (klei). De riolering bestaat in Moerdijk uit relatief veel gemengd stelsel
en een gangbare hoeveelheid mechanische riolering. Buiten de nieuwbouwlocaties van
de afgelopen jaren is er weinig gescheiden stelsel aanwezig binnen de gemeente.
De lengte van de vrijvervalriolering omvat 203 km buis. Dit is lager dan gemiddeld in
de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis). De gemeente Moerdijk heeft
relatief veel gemalen. Per 200 km vrijvervalriolering zijn dat er 35,9 terwijl dat er
gemiddeld in de regio 17,9 zijn en landelijk 16,6 2 . Dit komt mede door het grote
buitengebied van de gemeente. Moerdijk beschikt over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijk kleine
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddelde twee keer
zoveel gemalen vrijvervalriolering liggen.
Het afvalwater wordt via vrijvervalriolen, gemalen en persleidingen getransporteerd
naar vier verschillende rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) in Moerdijk. De
kernen Willemstad en Helwijk lozen op RWZI Willemstad, waar de gemeente Moerdijk
als enige gemeente op loost. De kern Zevenbergschen Hoek loost op zuivering
Nieuwveer in Breda. Het industrieterrein Dintelmond heeft een eigen zuivering
Dinteloord. Het afvalwater van de overige kernen wordt getransporteerd naar RWZI
Bath3.
De gemeente Moerdijk is vrij uniek door het hebben van een Havenschap. Het
Havenschap Moerdijk is (als o.a. beheerder) verantwoordelijk voor de riolering op het
industrie- en haventerrein Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is een
gemeenschappelijke regeling en kent twee deelnemers, de Provincie Noord-Brabant
en de gemeente Moerdijk. In het kader van de Gemeenschappelijke regeling
Havenschap zijn de bevoegdheden op grond van de artikelen 4.22 en 4.23 Wet
Milieubeheer aan het Havenschap Moerdijk gedelegeerd voor het grondgebied van het
havenschap. Taken met betrekking tot de gehele rioleringszorg liggen bij Havenschap
Moerdijk. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater maken hier
integraal onderdeel van uit. De gemeente Moerdijk is wel formeel verantwoordelijk.
Het Havenschap is geen onderzoeksobject van deze quick-scan aangezien met name
naar de zorgplicht van de gemeente Moerdijk wordt gekeken in relatie tot het
Gemeentelijk Rioleringsplan. Het Havenschap Moerdijk beschikt over een eigen
1
2

3

9

www.moerdijk.nl, februari 2012.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Moerdijk,
Stichting RIONED.
Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (2007), gemeente Moerdijk, p. 23.
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Havenschap Rioleringsplan 2007-2011 (HRP). Dit plan is in samenspraak met de
gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta tot stand gekomen.

2.2

Wettelijke kaders
Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus
(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk en regionaal). In deze paragraaf wordt
kort stil gestaan bij relevante wettelijke kaders. In bijlage 1 is aanvullende informatie
opgenomen over het wettelijke kader en financiële begrippen (de productenwijzer).
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.
Een andere Europese richtlijn, is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het doel van de
richtlijn is het beschermen van het milieu tegen de nadelige gevolgen van de lozing
van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 4 .
Hieronder vallen ook riooloverstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau
geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van
de Wet milieubeheer.
Nationaal beleid
Op nationaal niveau dienen gemeenten te voldoen aan diverse wet- en regelgeving
betreffende riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken worden naast de
traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor
hemelwater en grondwater. Daarbij wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van
de perceeleigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. De gemeente heeft een
zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en
niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De wet regelt tevens de
verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing, mits
maatregelen zijn opgenomen in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
(voorzieningen
bekostigen
voor
hemelwaterafvoer
en
de
aanpak
van
grondwaterproblemen in bebouwd gebied).
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten
zijn samengevoegd 5 . De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke

4
5

http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
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 , 2012).
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ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater
bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de
Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor
lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.
riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse
waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met
duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met
diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder
uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.
Andere relevante beleidsdocumenten zijn:
a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
b. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het
Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015
vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,
voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem
robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
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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 gelegd tijdens gebiedsprocessen. Tot slot biedt
het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen6.
De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van optimalisatie afvalwatersysteemstudies (OAS studies) en het in beeld brengen van de wateropgave.
De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen
welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool
op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de
bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.
Moerdijk
De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Moerdijk is de zorg van de
riolering opgenomen in de volgen documenten:
Gemeentelijke Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011
Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010
Gemeentelijk Waterplan Moerdijk
Beheerproducten gemeente Moerdijk
Beheerstrategie GBI
Keur / Nota Stedelijk water – uitwerking riolering
Gemeentelijke bouwverordening.
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 (zie verder bijlage 1).

6

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

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
GRP
Hoofdstuk 2 heeft de belangrijkste wettelijke kaders geschetst waaronder het beleid in
Moerdijk wordt gevormd en uitgevoerd.
In de onderzoeksperiode van de quick-scan (2008 t/m 2011) heeft de gemeente
Moerdijk het Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011 7 opgesteld conform
artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. De Raad heeft de nota op 20 september 2007
vastgesteld.
In het gemeentelijk rioleringplan (GRP) geeft de gemeente Moerdijk aan op welke
wijze zij haar rioleringszorg in de planperiode vorm wil geven. Het plan is in
samenwerking met het bureau Grontmij en in nauwe samenwerking tussen de
technische en financiële afdeling van de gemeente Moerdijk tot stand gekomen. Bij
het opstellen van het plan zijn daarnaast het Waterschap Brabantse Delta, de
Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland nauw
betrokken geweest.
VGRP
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in 2013 een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen waarin de bredere watertaken zijn opgenomen.
De gemeente Moerdijk heeft nog geen VGRP opgesteld. Uit de interviews is gebleken
dat dit een aantal redenen heeft. Eén van de redenen om het opstellen van het VGRP
uit te stellen, heeft te maken met de beperkte personele capaciteit in 2010 en de
eerste helft van 2011 waardoor het proces van het opstellen van het VGRP vertraging
7

Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (20 juli 2007), gemeente Moerdijk.
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heeft opgelopen. Inmiddels is het capaciteitstekort verholpen en is de binnendienst
uitgebreid met 2 fte’s.
Een andere reden voor de vertraging van het VGRP is het in regionaal verband
opstellen van een verbreed rioleringsplan. De gemeente Moerdijk neemt deel aan het
samenwerkingsverband SWWB (Samenwerking Water West Brabant). SWWB bestaat
uit 27 gemeenten en 3 waterschappen en is een samenwerkingsverband op het
gebied van water en riolering. Moerdijk maakt deel uit van de werkeenheid 1 waarbij
op korte termijn een regionale samenwerking wordt opgestart voor het opstellen van
een gezamenlijk VGRP en een overkoepelend afvalwaterplan. Een gezamenlijk VGRP
moet leiden tot een uniforme werkwijze en uniform beleid. Streven is om in een
gezamenlijk VGRP alle investeringen in de waterketen op te nemen. Binnen de
werkeenheid is Moerdijk trekker voor het opstellen van een gezamenlijk VGRP.
Een groot deel van de gemeenten binnen de werkeenheid beschikt al over een VGRP.
Aangezien het enige tijd kost om gezamenlijk een VGRP op te stellen en het wettelijk
verplicht is om voor 2013 een VGRP op te stellen, streeft de gemeente Moerdijk er
naar om voor die tijd het eigen beleid te actualiseren. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP opgesteld. In de periode juni-augustus 2012 zal het
kostendekkingsplan worden geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling
opgenomen ten aanzien van het hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige
GRP naar een VGRP te “upgraden”. Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013
voldoen aan de wettelijke verplichting volgens de Waterwet.
Ondanks het feit dat de gemeente Moerdijk formeel niet over een VGRP beschikt, zijn
de drie gemeentelijke zorgplichten (voor afval-, hemel– en grondwater) wel in het
huidige GRP ingebed. Ambtelijk realiseert men zich dat in het VGRP de bredere
zorgplichten van de gemeente aandacht zullen moeten krijgen.
Geconstateerd wordt dat de gemeente Moerdijk voldoet aan de norm om een GRP op
te stellen binnen de wettelijke kaders. De gemeente heeft wettelijk nog de tijd tot
2013 om een VGRP op te stellen.
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3.2

Duidelijke doelstellingen
Subvraag:
ii.
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld
Norm:
De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld en daarbij is aangegeven hoe de
Raad daarover gerapporteerd wil worden.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Doelstellingen
De Raad heeft de volgende zes doelen vastgesteld in het GRP:
1. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat afstroomt van openbaar gebied en tevens het
hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op particulier terrein;
3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt
(gemaal); waarbij
4. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen; en
5. Geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het
woord);
6. Een doelmatige oplossing zoeken voor structurele nadelige gevolgen voor de
gebruiksfuncties binnen het gemeentelijke gebied als gevolg van de aanwezige
grondwaterstand.
Aan de doelen zijn functionele eisen en bijbehorende maatstaven gekoppeld om te
kunnen toetsen of de doelen worden gehaald (zie bijlage 5). De doelen met daarbij
behorende functionele eisen zijn helder en meetbaar geformuleerd volgens de
landelijke methodiek uit de Leidraad Riolering. In de bijlage is aangegeven dat per
functionele eis maatstaven zijn benoemd. Ook is met de meetmethoden aangegeven
hoe de maatstaven gemeten dienen te worden.
Speerpunten
Speerpunten die bij de totstandkoming van het vigerende GRP zijn meegegeven aan
de Raad, zijn8:
Alle noodzakelijke rioleringsmaatregelen structureren tot een realiseerbare
planning qua tijd, aanwezige personele capaciteit en geld.
Tijdens de looptijd van het nieuwe GRP het reguliere beheer en onderhoud op
structurele wijze voortzetten.
Anticiperen op te verwachten wetswijzigingen (stedelijke wateropgave, waterbergingsopgave, Wet gemeentelijke watertaken en verbreed rioolrecht). Maatregelen
en kosten voor zover mogelijk reeds benoemen.
Om in te spelen op de rol van de zorgplicht van het grondwater moet de
onderzoeksstrategie voor verkrijging van de basisgegevens ingevuld worden.
Personele consequenties van veranderende focus moeten inzichtelijk worden.

8

Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk, bijlage 1.
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Geïnterviewden hebben daarnaast de volgende door
speerpunten benoemd:
Stijging van rioolheffing zoveel mogelijk beperken.
Voorkomen van wateroverlast op straat.
Ontkoppelen van hemelwater.

de

Raad

geformuleerde

In het GRP heeft de Raad niet aangegeven met welke frequentie en hoe deze over de
speerpunten geïnformeerd wil worden.
Door de Raad zijn heldere en meetbare doelen opgesteld. Ook heeft de Raad bij het
vaststellen van het GRP speerpunten geformuleerd. De Raad heeft echter niet
specifiek aangegeven hoe deze geïnformeerd wil worden over de speerpunten en de
voortgang van het beleid. Daarom wordt aan deze norm gedeeltelijk voldaan.

3.3

Samenwerking met andere organisaties

Subvraag:
iii.
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een
effectieve samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?
Norm:
- De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken hieromtrent
zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De afspraken zien toe
op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).
- Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het
waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.
- Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.
Oordeel: Voldoet aan norm
Op het gebied van riolering vindt er in Moerdijk samenwerking plaats met de volgende
partijen:
Waterschap Brabantse Delta,
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland
Samen Water West Brabant (SWWB)
Nutsbedrijven
Havenschap Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland en het
Waterschap zijn door de gemeente Moerdijk betrokken bij het opstellen van het GRP.
De partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het GRP te geven.
Gedurende de opstelperiode van het GRP vond er regelmatig overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap over de inhoud van het beleid en werden
conceptversies met elkaar besproken.
De afgelopen jaren wordt steeds meer samengewerkt tussen waterschappen en
gemeenten. De gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse
Delta zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Samen Water West Brabant’. Er
zijn meerdere werkeenheden, waaronder werkeenheid 1 waartoe Moerdijk behoort.
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Deze werkeenheid bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Steenbergen, Roosendaal, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.
Samenwerking en afspraken
De belangrijkste afstemming omtrent riolering vindt één op één plaats met het
Waterschap Brabantse Delta op bestuurlijk en ambtelijk niveau en daarnaast in
regionaal verband binnen SWWB, waar het waterschap ook bij is betrokken.
Het contact met en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Moerdijk
zijn volgens de geïnterviewden goed. De relatie is de laatste jaren sterk verbeterd. De
gemeente Moerdijk spant zich volgens het waterschap voldoende in, wat de
samenwerking plezierig maakt. Er is veel contact over en weer over het
rioleringsbeleid en ad hoc zaken.
Om de twee maanden vindt er op ambtelijk niveau tussen de gemeente Moerdijk en
het waterschap overleg plaats in ‘het Waterpanel’. Tijdens het waterpanel wordt de
samenwerking op het gebied van riolering besproken en de voortgang van
gezamenlijke studies zoals OAS-studies. Afspraken met het Waterschap worden
vastgelegd in besprekingsverslagen van het Waterpanel. Daarnaast is er wekelijks één
op één contact tussen het waterschap en de ambtenaren van de gemeente Moerdijk
over uiteenlopende zaken (beantwoorden van vragen etc.).
Jaarlijks is er bestuurlijk overleg. Tijdens het overleg wordt onder andere de stand
van zaken omtrent de OAS-studies, het VGRP en de afvalwaterakkoorden besproken.
Afspraken worden vastgelegd in een verslag. Op bestuurlijk niveau worden daarnaast
afspraken gemaakt in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Water’, een
maatregelenlijst van het waterschap en de gemeente Moerdijk. De maatregelenlijst is
onder andere gericht op riolering maar ook op bredere watertaken zoals het uitvoeren
van eco-scans, waterkwaliteit en het oprichten van een grondwatermeetnet.
Binnen werkeenheid 1 van SWWB zijn afspraken gemaakt over onderlinge
samenwerking. Deze afspraken zijn bestuurlijk geaccordeerd. In het najaar van 2011
is hiervoor een intentieverklaring door alle wethouders binnen werkeenheid 1
ondertekend. Gestreefd wordt om de samenwerkingsvorm eind 2012 juridisch vast te
leggen. De samenwerkingsafspraken in het kader van SWWB gaan vooral over de
onderlinge samenwerking en de intentie om te streven naar een juridische
samenwerkingsvorm. Verder is er in de afgelopen jaren binnen de regio onder andere
een gezamenlijk grondwatermeetnet opgezet.
Optimalisatiestudies (OAS) zijn in regionaal verband uitgevoerd binnen de SWWB. De
gemeente Moerdijk was bij 4 OAS studies betrokken, voor elke rioolwaterzuivering
één (OAS Bath, OAS Nieuwveer OAS Dintelmond en OAS Willemstad). De OAS studies
hebben nog niet geleid tot afvalwaterakkoorden. Dit zal volgens de geïnterviewde
personen in de loop van 2012 gebeuren. De studies, met name OAS Bath hebben
vertraging opgelopen mede doordat de deelnemende gemeenten verschilden in het
tempo waarmee informatie kon worden aangeleverd. Momenteel loopt er ten aanzien
van de OAS Bath nog een discussie tussen een aantal gemeenten en waterschap over
de afgesproken kostenverdeling.
Binnen de SWWB is in samenwerking met het waterschap, de gemeenten Breda en
Moerdijk op ambtelijk niveau een format opgesteld voor de heroverweging van OAS-
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maatregelen ten behoeve van het AWA-proces (Afvalwaterakkoord). Deze zal binnen
de gehele SWWB worden uitgerold voor alle nieuw vast te stellen AWA’s.
Een afvalwaterakkoord wordt per gemeente en per zuivering opgesteld. Voor de
gemeente Moerdijk moet de discussie omtrent OAS Bath worden afgewacht om te
komen tot een afvalwaterakkoord.
Overleg samenwerkingspartners
Periodiek is er overleg tussen de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse
Delta. Op ambtelijk niveau is er zes keer per jaar overleg (Waterpanel) tussen de
gemeente en het waterschap, waarbij de medewerkers van de afdeling RBOR
(adviseurs riolering) en RMO (adviseur ruimte/water) betrokken zijn. In deze
overleggen worden beleidsmatige en uitvoeringsgerichte zaken besproken met de
accountmanager van het waterschap. Daarnaast vinden er aanvullend overleggen
plaats bij ontwikkelingen, projecten en uitvoering, zo blijkt uit de interviews.
Verder vindt er minimaal één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta.
In het verleden was er sprake van jaarlijks overleg met nutsbedrijven. Overleg en
afstemming vindt tegenwoordig, indien noodzakelijk, plaats bij projecten in de
voorbereiding- en uitvoeringsfase. Hiervoor stuurt de gemeente Moerdijk jaarlijks de
jaarplanning naar de nutsbedrijven en vindt er schriftelijk afstemming plaats over
werkzaamheden.
Indien nodig vindt er afstemming plaats tussen de gemeente Moerdijk en het
Havenschap Moerdijk onder ander bij illegaal overstorten. Periodiek is er overleg
tussen de gemeente en het havenschap over diverse onderwerpen en niet alleen over
riolering. Ook het waterschap heeft veelvuldig contact met het havenschap over
uiteenlopende zaken. Specifiek over riolering vindt er op dit moment geen periodiek
overleg plaats, maar wordt ernaar gestreefd om dit in de toekomst te initiëren.
Monitoring afspraken
De voortgang en monitoring van afspraken wordt 2 maandelijks besproken in het
waterpanel. Ook op bestuurlijk niveau dient de maatregelenlijst als leidraad om de
afspraken te monitoren die tussen de gemeente en het waterschap zijn gemaakt.
Afspraken die buiten het waterpanel om worden gemaakt, bijvoorbeeld per mail,
worden in goed overleg opgevolgd.
Uitgaande van de drie normen bij de derde subvraag kan worden gesteld dat Moerdijk
voldoet aan alle normen behorende bij de subvraag. Periodiek vindt er overleg met
verschillende samenwerkingspartners in de regio plaats. Afspraken worden vastgelegd
in documenten en verslagen en zien toe op een inhoudelijke samenwerking. Ook vindt
er periodiek overleg plaats met verschillende organisaties zoals het waterschap en in
SWWB verband.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.

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?

4.1

Inzicht in kosten

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

In de gemeente Moerdijk is op dit moment het GRP 2007-2011 van kracht. Het
opstellen van een nieuw (V)GRP heeft vertraging opgelopen door een beperkte
personele capaciteit in 2010 en de eerste helft van 2011. Daarnaast wordt de
definitieve start van de regionale samenwerking voor het opstellen van VGRP’s (een
initiatief vanuit het samenwerkingsverband SWWB) afgewacht. Met het oog op deze
samenwerking wordt het huidige GRP inclusief kosten op korte en lange termijn
mogelijk geactualiseerd tot en met 2012.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens over het
rioleringsstelsel. Inspecties vinden (gecombineerd met het reinigen van de riolering)
jaarlijks plaats op basis van rioolbeheerbestanden, welke vastliggen in het
beheerssysteem GBI. Er vinden tv-inspecties plaats voordat besloten wordt tot
vervanging, reparatie of renovatie van het riool. Daarnaast kunnen de werkelijke
uitvoeringsplannen wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen, nadere
afstemmingen en aanvullende inspecties.
Volgens het GRP is het beheerbestand op dit moment volledig. Wel is volgens het GRP
een steekproefsgewijze kwalitatieve controleslag van de beheergegevens,
voorafgaand aan nieuwe berekeningen, gewenst.
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De kwaliteit van het merendeel (73%) van het stelsel is de afgelopen jaren in beeld
gebracht. Daarbij is extra aandacht besteed aan moeilijk te reinigen en inspecteren
strengen. Deze inhaalslag zal de komende jaren nog verder worden doorgezet.
Voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van de riolering wordt jaarlijks een
uitvoeringsplan opgesteld. Omdat deze uitvoeringsplannen in het verleden niet
haalbaar waren op basis van het aantal beschikbare formatieplaatsen, zijn
investeringen naar achteren verschoven en is er gestreefd naar een meer realistische
planning van de werkzaamheden.
Het GRP geeft een overzicht van de onderzoeken die (jaarlijks) in de periode 20072011 worden uitgevoerd, en de mogelijke (beheer)maatregelen inclusief kosten.
De technische levensduur van de riolen wordt bepaald op basis van de uitgevoerde
inspecties, met behulp van het beheersysteem GBI. De technische levensduur is 60
jaar. De restlevensduur berekening wordt als basis gebruikt voor de concrete
uitvoeringsplanning.
In het GRP wordt verder opgemerkt dat het onderhoud aan retentievoorzieningen en
de daaraan verbonden kosten nog niet aan de rioleringszorg worden toegerekend
omdat deze voorzieningen nieuw zijn in de gemeente Moerdijk. De gemeente
onderzoekt momenteel hoe aan dit beheer en het onderhoud vorm moet worden
gegeven en welke kosten hieraan verbonden zijn. Een deel van het onderhoud wordt
mogelijk bij het waterschap neergelegd. Voorlopig wordt een jaarlijks bedrag van
€ 5.000,- gereserveerd voor dit onderhoud onder de exploitatiekosten.
Vanaf het vorige GRP (2002-2006) worden beleidsvoornemens concreet vertaald naar
een uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een vergrote behoefte aan personeel,
zowel binnen het gemeentelijke apparaat als bij derden (adviesbureaus en
aannemers). In het GRP 2007-2011 is aangegeven dat op basis van landelijke
gegevens bij Moerdijk een tekort aan fte voor riolering is. Nader onderzoek werd
aanbevolen. In 2008 is een analyse gemaakt van de benodigde personele capaciteit
om te bepalen of de ambities zoals verwoord in het GRP zijn te verwezenlijken9. Uit
het onderzoek is gebleken dat er binnen de gemeente in 2010 3,3 fte te weinig
aanwezig waren. De formatie is na instemming door de Raad, in 2011 uitgebreid met
twee fte. Inmiddels is voor enkele jaren achterstand ontstaan in de uitvoering van
met name investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Deze achterstand zal met de
huidige personele bezetting naar verwachting in 2014 zijn weggewerkt.
De totale kosten voor de planperiode 2007-2011 worden geschat op € 9.752.000,
exclusief BTW, waarvan € 1.738.000 aan investeringen. Voor de totale beschouwde
periode (2007-2066) worden de uitgaven geschat op € 215.886.000 exclusief BTW,
waarvan € 135.189.000 aan investeringen. De totale vervangingswaarde van de te
onderscheiden onderdelen van de riolering is € 98.169.000.

9

Rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg’
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De volgende grafiek geeft een globaal overzicht van de afzonderlijke uitgaven in de
kostendekkingsperiode.

Ter voorkoming van een schommeling in tarieven is in de gemeente Moerdijk een
egalisatievoorziening aanwezig. Het saldo van de egalisatievoorziening is
€ 15.043.332 per 31-12-2011.
De egalisatievoorziening lijkt in de periode volgens de rioolberekening uit het GRP
2007-2011 tot en met 2045 structureel toe te nemen,. Tijdens de interviews is
aangegeven dat de gemeente het saldo van de egalisatievoorziening in de
kostendekkingsperiode nader gaat onderzoeken. Uit nadere analyse is gebleken dat
de stand van de voorziening uit het GRP op basis van de contante waarde methode
berekend is, waarbij de jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt
zijn. In het kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en
met 2046 hierdoor naar circa € 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt
naar nu (op basis van 5% rente) komt dit uit op circa € 6 miljoen. Hierbij dient verder
te worden opgemerkt dat in 2010 in het kader van de bezuinigingen besloten is om
geen rente meer te berekenen over het bedrag van de voorziening. Dit betekent dat
de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zal zijn uitgaande van het
huidige tarief door het ontbreken van onder andere de rentecomponent.
In 2012 wordt naar verwachting 50% van de geplande investeringen uit het GRP
2007-2011 gerealiseerd. Ambtenaren van de gemeente geven aan dat in 2012 en
2013
een
inhaalslag
wordt
gemaakt
om
de
achterstanden
in
onderhoudswerkzaamheden in te halen. Voor de begrote investeringen worden
kredieten gevoteerd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze kredieten
worden op begrotingsbasis al uit de egalisatievoorziening onttrokken; het
doorschuiven van de werkzaamheden naar 2012 heeft geen gevolgen voor de stand
van de voorziening.
De inhaalslag staat los van de actualisatie van het GRP. Het kostendekkingsplan zal,
nadat er meer duidelijkheid is over de maatregelen en kosten als gevolg van de OASstudies na het vaststellen van een afvalwaterakkoord worden bijgesteld,.
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De gemeente Moerdijk voldoet aan de norm. Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op
actuele inspecties en gegevens over het rioleringsstelsel. Door gebrek aan personele
capaciteit zijn echter achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden
ontstaan. Kosten op de lange termijn worden inzichtelijk gemaakt middels het
kostendekkingsplan GRP en voor de korte termijn middels de jaarlijkse
uitvoeringsplannen. Het saldo van de egalisatievoorziening wordt door de gemeente
Moerdijk nader geanalyseerd en zal worden gebruikt voor het verwerken van de
achterstanden in 2012 en 2013.

4.2

Verdeling lasten
Subvraag:
ii. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op
korte en op lange termijn?
Norm:
Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de riolering.
Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte termijn.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De rioolrechtberekening is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast is in
het GRP afgesproken dat de kosten volledig worden gedekt uit het rioolrecht.
Het GRP geeft (in bijlage 5) een rioolrechtberekening voor een periode van zestig jaar
(tot en met 2066), gelijk aan de levensduur van riolering. Dit model geeft inzicht in de
lasten, de benodigde dekking en de stand van de egalisatievoorziening. In de
berekening wordt rekening gehouden met een dekkingspercentage van 100%. De
dekkingspercentages uit het kostendekkingsplan zijn gebaseerd op de begroting.
In het kostendekkingsplan (“Model transparantie opbouw leges en heffingen”) worden
de leges en heffingen berekend op basis van een inventarisatie van activiteiten, een
correctie op de uitgaven (50% van de kosten voor het storten van veegvuil en het
reinigen en inspecteren wordt meegenomen in het tarief) en het aantal aansluitingen
in het betreffende jaar.
Het rioolrecht dat door het Havenschap Moerdijk wordt geheven staat overigens los
van de rioolrechtberekening. Dekking van de gedelegeerde rioleringszorg moet komen
uit het HRP 2007-2011. De benodigde voorziening en de middelen komen uit de
heffing riolering van het Havenschap Moerdijk. De gemeente verzorgt hierbij alleen de
inning van de rioolheffing namens het Havenschap Moerdijk en ontvangt hiervoor een
jaarlijkse bijdrage. Inwoners van de gemeente Moerdijk dragen dus niet bij aan deze
heffing van het Havenschap Moerdijk.
Het kostendekkingsplan 2010 geeft voor meerpersoonshuishoudens een tarief van
€ 219,96 en voor eenpersoonshuishoudens een tarief van € 164,97. In 2010 was het
dekkingspercentage 105,58%. In interviews is aangegeven dat dit (hoge)
dekkingspercentage vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat geen bijstelling heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van de opgelopen vertraging in het OAS traject en de
opgelopen achterstand in investeringen als gevolg van personele onderbezetting.
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Hoewel het berekenen van het werkelijke kostendekkingspercentage niet verplicht is,
hebben de geïnterviewden aangegeven dat de gemeente de werkelijke
kostendekkingspercentages (met het oog op het begrote dekkingspercentage van
105,58% in 2010) het komende jaar nader gaat analyseren.
Daarnaast valt op dat in 2010 € 222.000 aan leges en heffingen oninbaar is begroot
(bron: begroting 2010, product rioolrechten, model transparantie opbouw leges en
heffingen). Het hogere dekkingspercentage in 2010, ten opzichte van het jaar 2011
waarin geen oninbare leges en heffingen zijn opgevoerd, kan hierdoor mogelijk mede
worden verklaard. Gecorrigeerd voor het deel oninbaar komt het kostendekkingspercentage in 2010 uit op 99,1%. Omdat niet bekend is welk deel van de opbrengsten
in voorgaande jaren oninbaar is begroot, kan niet worden vastgesteld of 2010 (met
het oog op het deel oninbaar) een afwijkend jaar is geweest ten opzichte van het
gemiddelde.
Op basis van het kostendekkingsplan 2011 is het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 227,60 en voor eenpersoonshuishoudens is het tarief € 170,70. Het
dekkingspercentage is volgens het kostendekkingsplan in 2011 99,27%.
De opbouw van het rioolrecht wordt in het GRP 2007-2011 als volgt weergegeven:

De regionale samenwerking in het kader van de VGRP biedt volgens geïnterviewden
kansen om gezamenlijk kosten te besparen in de (afval)waterketen en daarmee
uiteindelijk ook de stijging van de rioolheffing te beperken.
Aan de norm behorende bij de tweede subvraag wordt gedeeltelijk voldaan. De
gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van het
rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk gemaakt
voor de lange (kostendekkingsplan GRP) en korte (jaarlijkse uitvoeringsplannen)
termijn. Bij de korte termijn doorkijk is echter in beperkte mate rekening gehouden
met de vertraging van de OAS-studies en het daarmee gepaarde uitblijven van
kosten. Hierdoor is in 2010 sprake van een dekkingspercentage van 105,58%. Het
dekkingspercentage van 105,58% in 2010 wordt nog nader geanalyseerd door de
gemeente Moerdijk en in regionaal verband worden mogelijke besparingen in de
(afval)waterketen in beeld gebracht. Het dekkingspercentage voor 2011 is 99,27%.
De dekkingspercentages worden uitgerekend op begrotingsbasis.
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4.3

Inhoudelijke afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iii.
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen
Norm:
De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering
zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de
weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
Oordeel: Voldoet aan norm
De gemeente Moerdijk werkt met een inspectiecyclus van 10 jaar. De beheerstrategie
is onderhoud gestuurd en in de afgelopen jaren zijn de riolen grotendeels
geïnspecteerd, zo geven de geïnterviewde personen aan. In Moerdijk gaat de inspectie
gepaard met de reiniging van riolering.
Ondergrondse vervanging vindt in principe alleen plaats in combinatie met
noodzakelijke bovengrondse maatregelen (groot onderhoud / herinrichting
verhardingen). Door de gemeente wordt gestuurd op de kwaliteit van de riolering en
in mindere mate op de cyclus. Technische afwegingscriteria zijn volgens
geïnterviewden onder andere:
Kwaliteit,
Ingrijpduur
Leeftijd riool
Toestand van de weg
Hydraulische informatie.
Daarnaast wordt op basis van detailinspectie vastgesteld of en welke maatregelen
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt de optie van gedeeltelijke vervanging of renovatie in
de afweging meegenomen. De onderhoudsplannen van riolering en wegen worden
jaarlijks op elkaar afgestemd. Afspraken en afweging over de weging worden gemaakt
in de beheerstrategie wegen en beheerstrategie riolering.
De afstemming tussen rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie
van wegen vindt periodiek plaats op initiatief van de coördinator van RBOR. Het
uitvoeringsplan van RBOR bevat één plan voor riolering, wegen en groen. Er wordt
naar gestreefd om ‘werk met werk’ te maken. Hiervoor vindt grafische afstemming
plaats binnen het beheerpakket voor wegen en riolering en een integraal
uitvoeringsplan voor de openbare ruimte. Omdat wegen en riolering elk een eigen
beleidskader hebben (op basis van beeldkwaliteit) is een ideale afstemming in praktijk
niet altijd even goed mogelijk. Om de twee weken is er een opzichtersoverleg waarbij
het uitvoeringsplan als basis dient. Tijdens het overleg wordt de planning met elkaar
besproken.
Moerdijk voldoet aan de norm. De technische afwegingscriteria voor het onderhoud
van wegen en van riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
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4.4

Financiële afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iv.
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm:
De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar
afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek
plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het
rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm
Afspraken over de weging van beheer, onderhoud en renovatie en de gerelateerde
kosten worden in het kader van de beheerstrategie wegen en de beheerstrategie
riolering gemaakt. Als werk wordt gecombineerd wordt de streng en het
bovenliggende grondwerk vanuit de vervangingsinvestering riolering gefinancierd. De
overige kosten komen ten laste van wegen.
Kosten van de weg worden alleen in rekening gebracht bij het rioleringsfonds als deze
direct te zijn relateren aan de werkzaamheden voor de riolering. Met uitzondering van
twee- tot drie meter verharding boven de sleuf van riolering worden er daarom geen
kosten van de weg bij het rioleringsfonds in rekening gebracht.
Daarmee voldoet de gemeente Moerdijk aan de norm. Afspraken en afstemming vindt
plaats middels de beheerstrategie van wegen en riolering. 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.
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4.5

Doorberekening van kosten
Subvraag:
v.
Hoe worden kosten doorberekend aan burgers? Zijn de kosten van de
rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van de
rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
Oordeel: Voldoet aan norm
Voor de begrotingsraming van 2011 voor de rioolheffing is rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
Een verhoging van de tarieven zoals voorgesteld in het GRP 2007-2011;
De kostentoerekening gemeentelijke heffingen (opgesteld door de VNG);
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor woningen, bedrijven, bejaardentehuizen en overige gebouwen;
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
10.736 meerpersoonshuishoudens en 3.570 eenpersoonshuishoudens in 2011.
De compensabele BTW wordt door de gemeente Moerdijk meegenomen als
kostencomponent in de berekening van het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk wordt een gedifferentieerd rioolrecht geheven. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de tarieven voor 2011:
Omschrijving

1. Uitsluitend als woning bewoond door een meerpersoonshuishouden
2. Uitsluitend als woning bewoond door een alleenstaande
Uitsluitend als winkel, kantoor of opslagruimte tot een maximale
3.
oppervlakte van 100 m²
Uitsluitend als verzorgingstehuis per 10 inwoners of gedeelte
4. waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van
het belastingjaar)
Uitsluitend als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning,
5.
bedrijven en praktijkruimten
Als overige gebouwen (o.a. scholen per leslokaal, culturele
6.
gebouwen, clubhuizen, e.d.)

Tarief
€ 227,60
€ 170,70
€ 227,60
€ 427,85
€ 377,80
€ 93,30

Bron: gemeente Moerdijk, tarieven 2011.
Voor de berekening van het rioolrecht in de toekomst wordt rekening gehouden met
een stijging van het aantal heffingseenheden op basis van de woningbouwprognose.
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van het aantal heffingseenheden in de
periode 2007-2011 van 150 eenheden.
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Om het rioolrecht op een kostendekkend niveau te brengen is het rioolrecht in de
periode 2007 – 2011 gestegen van € 173,80 in 2007 naar € 227,60 in 2011. Volgens
de gemeente is deze stijging grotendeels te verklaren door inflatie, en door gestegen
vervangingskosten als gevolg van de areaaluitbreiding en de sterk toegenomen
exploitatielasten waaronder een andere toerekening van overheadkosten.
Moerdijk voldoet aan de norm doordat de wijze van kostentoerekening is gebaseerd
op het GRP van de gemeente Moerdijk met een meerjarenperspectief (tot en met
2066) voor onderhoud, vervanging en reconstructie. De opbouw van de rioolheffing
blijkt
uit
het
“Model
transparantie
opbouw
leges
en
heffingen”
(de
kostendekkendheidsberekening) die door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente heeft voor het opstellen van deze berekening gebruik gemaakt van het
model dat door de gemeente Zoetermeer hiervoor is ontwikkeld.

4.6

Benchmark RIONED
Subvraag:
vi.
Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn
de eventuele “verwonderpunten” nader bekeken
Norm:
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente. Voor “verwonderpunten” (opmerkelijke verschillen tussen gemiddelden
uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring voorhanden of
zijn maatregelen genomen.
Oordeel:Voldoet deels aan norm
De benchmark Rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun
riolering(szorg). Alle 430 gemeenten in Nederland nemen deel aan de benchmark van
Stichting RIONED. Eén van de aspecten die in de vergelijking wordt betrokken, is de
rioolheffing.
In de rapportage 2010 wordt de gemeente Moerdijk getypeerd als een middelgrote,
weinig stedelijke gemeente in Zuid-Nederland, voornamelijk gelegen op matige,
slechte grond (klei). Daarnaast is de gemeente Moerdijk qua grondgebied de grootste
gemeente in Noord-Brabant. Er ligt relatief veel gemengd en een gangbare
hoeveelheid mechanische riolering. De rioolheffing 2010 per meerpersoonshuishouden
is hoger dan gemiddeld.
Uit de benchmark, de documentstudie en de interviews blijkt dat Moerdijk de
afgelopen jaren situaties van wateroverlast kende en dat er door de gemeente op dit
moment maatregelen worden getroffen om toekomstige wateroverlast tegen te gaan.
Bij vervanging van bestaande riolering wordt in Moerdijk rekening gehouden met
verandering van het klimaat en wordt een afweging gemaakt aan de hand van
bijvoorbeeld
de
berekeningen
en
voorgestelde
maatregelen
uit
het
basisirioleringsplan. Indien noodzakelijk worden de te vervangen riolen vergroot.
Verder worden ook kansen met betrekking tot afkoppelen meegenomen (ombouw van
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het gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel), indien de kosten in verhouding
blijven staan tot de beoogde (milieu)winst.
Ten aanzien van het onderdeel financiën uit de benchmark valt op dat de gemeente
Moerdijk voor meerpersoonshuishoudens een hoger tarief hanteert dan gemeenten
met een vergelijkbare grootte, stedelijkheid, stelselleeftijd en bodemsoort. Ook ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde is de heffing voor meerpersoonshuishoudens
hoger (€ 219 in Moerdijk ten opzichte van ca. € 155 gemiddeld in Nederland). Dit
wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek uit de benchmark.

Legenda:

De geïnterviewden geven aan dat de resultaten van de benchmark geanalyseerd zijn,
maar dat voor een goede analyse gedetailleerd inzicht nodig is in de opbouw van de
door andere gemeenten aangeleverde gegevens.
Het hoger tarief dat uit de benchmark blijkt wordt onder meer verklaard door de
bodemopbouw in Moerdijk (matige en slechte grond), de omvang van het areaal
(Moerdijk heeft een uitgestrekt buitengebied met en groot aantal kleine kernen en
daardoor veel gemalen) en de wijze van kostentoerekening die door de gemeente
wordt gehanteerd. Geïnterviewden merken hierbij op dat de benchmark geen inzicht
geeft in alle factoren die de rioleringskosten en de tariefberekening beïnvloeden.
Belangrijke factoren als afschrijvingstermijnen en de gehanteerde horizon zijn van
andere gemeenten niet bekend, evenals het aantal kilometer gescheiden stelsel en de
wijze van doorrekening van exploitatielasten.
Het verschil tussen meer- en eenpersoonshuishoudens wordt verklaard doordat in de
gemeente
Moerdijk
eenpersoonshuishoudens
75%
van
het
tarief
van
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meerpersoonshuishoudens betalen. Het tarief voor meerpersoonshuishoudens is
aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met het eerstvolgende tarief van ca. € 200)
dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, en de
bodemopbouw en de omvang van het areaal bieden daarom geen afdoende verklaring
voor het verschil.
Gemeente Moerdijk is voornemens deel te nemen in een regionale samenwerking voor
het opstellen van een VGRP. Doordat alle gemeenten dezelfde beleidsmatige
paragraaf zullen hanteren, zal vergelijking op regionaal niveau worden vereenvoudigd.
De geïnterviewden merken op dat er door lokale verschillen altijd een afwijking in het
tarief blijft bestaan tussen de gemeentes onderling.
De hogere jaarlijkse en totale kosten (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden met name verklaard door de slechte kwaliteit van de bodem en het
feit dat de stelselkenmerken van de gemeente Moerdijk anders zijn dan in de
omringende gemeenten (o.a. grote buitengebied en de hoeveelheid kernen/dorpen,
met ieder hun eigen rioleringsvoorzieningen). Daarnaast hanteert RIONED een
berekening per kilometer buis, waardoor het tarief bij gemeenten met relatief veel
kilometer gescheiden stelsel per kilometer lager uitkomt. Tot slot is het aantal
nieuwbouwwijken in de gemeente Moerdijk beperkt, waardoor er sprake is van een
beperkt aantal gescheiden stelsels.

Legenda:

De hogere beheerskosten dan gemiddeld (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden op dezelfde manier verklaard.
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Legenda:

Onderstaande tabel geeft mogelijke verklaringen voor het tarief in 2011, dat hoger is
dan het gemiddelde tarief in Nederland. Dit tarief wordt in belangrijke mate beïnvloed
door de beheerskosten per kilometer buis.

Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een
laag tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een
vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan
gemiddeld.

De gemeente Moerdijk voldoet deels aan de norm behorende bij de laatste subvraag.
Verwonderpunten zijn besproken, maar het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten kan nog op hoofdlijnen worden geanalyseerd.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.
Deelvraag C
Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1

Kaderstellende rol
Subvraag:
i.
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de
gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Norm:
De gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve
keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de
Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.
Oordeel: Voldoet aan norm
Met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de Raad van Moerdijk
kaders gesteld voor het rioleringsbeleid. Voor het vaststellen van het GRP heeft de
gemeenteraad in april 2007 een bestuurlijke startnotitie ontvangen. Deze notitie stond
in het teken van een terugblik en conclusies op het voorgaande rioleringsbeleid en er
zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst10.
Middels adviesnota’s van burgemeester en wethouders zijn aan de raadscommissie
Fysieke Infrastructuur alternatieve keuzes voorgesteld omtrent de financiën van de
riolering en een geleidelijke verhoging van de tarieven (rioolheffing). Het eerste
scenario bestond uit het doorvoeren van een tariefsverhoging van 24% in twee
stappen, het tweede scenario stelde een tariefsverhoging in drie stappen voor11.
Jaarlijks stelt de Raad kaders bij het vaststellen van de begroting. Middels de overige
rapportages zoals het basisrioleringsplan waarin activiteiten worden omschreven kan
de Raad zijn controlerende rol oppakken. Verder vult de Raad zijn kaderstellende en
controlerende rol in via de reguliere Planning & Control-cyclus.
Bovenstaande laat zien dat aan de norm bij subvraag i wordt voldaan.

10
Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk.
11
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Raasvoorstel (26 juli 2007), Vaststelling Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
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5.2

Bestuurlijke informatievoorziening
Subvraag:
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin
de doelen worden gerealiseerd?
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 deels aan norm
Geïnterviewden geven aan dat de Raad van rioleringsinformatie wordt voorzien via de
reguliere Planning & Control-cyclus. Ook door kwartaalrapportages en de jaarlijkse
begroting wordt de Raad op de hoogte gehouden.
De paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ van de begroting informeert de Raad over
de uitgevoerde en de nog uit te voeren werken. Bestudering van deze paragraaf over
de periode 2007-2011 laat zien dat de informatie in deze paragraaf vooral financieel
gestuurd is. In de paragraaf wordt aangegeven wat het saldo van de voorziening
riolering is, hoeveel budget nog beschikbaar is en wat de geplande werken zijn.
Daarnaast wordt in de begroting bij het programma 2 ‘Leefomgeving’, onderdeel F
‘Milieu en Afval’ kort ingegaan op het hebben van een rioleringsbeleid.
Door de Raad is in het gemeentelijk rioleringsplan niet expliciet aangegeven of de
Raad over de voortgang van de speerpunten en doelstellingen geïnformeerd wil
worden en zo ja, hoe. Zowel de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ als het
onderdeel F ‘Milieu en Afval’, gaan inhoudelijk niet in op de voortgang van de
doelstellingen (o.a. voorkomen van wateroverlast, realiseren van de basisinspanning
en voortgang van de OAS-studies).
Bij het opstellen van een GRP vindt om de vier jaar een evaluatie plaats. De vier
jaarlijkse evaluatie biedt de Raad informatie over de voortgang van de doelstellingen
en andere daarin opgenomen activiteiten. De ambtelijke organisatie informeert de
Raad indien nodig via adviesnota’s over zaken die de riolering aangaan. Zo is de Raad
in 2009 en 2010 geïnformeerd over het capaciteitstekort en daarmee samenhangende
niet kunnen realiseren van de basisinspanning12.
Uit de interviews blijkt onder andere dat door het capaciteitstekort de gemeente
Moerdijk niet alle gestelde doelen uit het GRP heeft kunnen realiseren. Met de
beschikbare bezetting heeft de focus gelegen op het structureel beheer van de
riolering (en openbare ruimte). Als gevolg hiervan is er in de afgelopen jaren een
achterstand ontstaan in de vervangingsplanning voor het vrijvervalstelsel.
De
12

Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in verband met
verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals
geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015, (9 juni 2009, 5 augustus 2010),
gemeente Moerdijk.
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gemeente Moerdijk heeft een achterstand in het uitvoeringsprogramma voor
rioolvervanging/renovatie. Een inhaalslag staat momenteel voor 2012 en 2013 op de
planning.
Andere ontwikkelingen die niet in de programmabegroting terugkomen zijn onder
andere het feit dat ten aanzien van ongezuiverde lozingen vooralsnog 14 panden niet
worden aangesloten in verband met ontwikkelingen op deze locaties (bijvoorbeeld
uitbreidingen /sloop van deze panden). Overige panden zijn al aangesloten op
drukriolering of staan op de planning om in 2012 te worden aangesloten, zo blijkt uit
de documenten.
Verder heeft de OAS-Bath ernstige vertraging opgelopen. Het onderzoek is pas in het
najaar van 2011 formeel afgerond. Maatregelen ten aanzien van de vuiluitworp en
basisinspanning zijn dus nog niet uitgevoerd. In de af te sluiten afvalwaterakkoorden
(AWA’s) zal er een heroverweging van de OAS-maatregelen kunnen plaatsvinden in
samenspraak met het waterschap. Momenteel loopt er nog een discussie tussen
andere gemeenten en het waterschap over de afgesproken kostenverdeling binnen de
OAS.
Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de informatiebehoefte van de Raad
vooral financieel gedreven is en in mindere mate gericht is op de inhoudelijke
voortgang, die ook consequenties voor de financiën kan hebben.
Aan de normen gesteld bij subvraag ii wordt gedeeltelijk voldaan. Er wordt weliswaar
informatie verstrekt en gedeeld met de Raad, deze is echter niet zodanig dat de Raad
zich tijdens de uitvoering een goed beeld kan vormen van de mate waarin de doelen
worden gerealiseerd.
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6

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.

6.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek
de conclusies en aanbevelingen.

6.2

Algemene conclusie
Het door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid is over het algemeen als
effectief en doelmatig aan te merken. Het rioleringsbeleid van de gemeente kent een
aantal sterke punten en onder andere de volgende resultaten zijn bereikt: een
opgesteld GRP, effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en in
regionaal verband binnen Samenwerking Water West Brabant en goede afstemming
tussen riolen en wegen. Daarnaast kent het rioleringsbeleid van de gemeente een
aantal verbeterpunten, zoals het tijdig, vóór 1 januari 2013, opstellen van een
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en informatievoorziening aan de Raad
betreffende de realisatie van de inhoudelijke speerpunten en het wegwerken van
achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. Moerdijk beschikt echter over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijke
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddeld twee keer
zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in de regio.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en het beheerbestand is
volledig. Ter voorkoming van een schommeling in tarieven heeft de gemeente een
egalisatievoorziening opgesteld. Het saldo van de egalisatievoorziening is circa € 15
miljoen per 31.12.2011. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn achterstanden
ontstaan in investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels is er voldoende
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personeel en wordt ernaar gestreefd de achterstanden weg te werken en daarmee
aanspraak te maken op de reserves. Ook de vier optimalisatiestudies (OAS) zijn
inmiddels afgerond. De gemeente wacht de discussie rondom OAS Bath nog af om
een afvalwaterakkoord te kunnen opstellen. Maatregelen uit het afvalwaterakkoord
hebben mogelijk ook financiële consequenties en duidelijkheid daarover is van belang
voor het opstellen van het VGRP. De hoogte van de benodigde voorziening is
berekend op basis van contante waarde. Doordat is besloten geen rente meer bij te
schrijven zal de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zijn. Het gaat
daarbij om een belangrijk effect (bij een voorziening van € 15 mln. en een rente van
5% bedraagt dit jaarlijks € 750.000,0). Als de voorziening ook op basis van het
nieuwe VGRP nodig blijft, betekent dit dat in de toekomst de rioolheffing verhoogd zal
moeten worden. Verder is de gemeente hierdoor in de algemene dienst voor hetzelfde
bedrag afhankelijk geworden van de rente-opbrengst van de voorziening riolering. Als
er forse investeringen worden gedaan in de riolering, nemen deze inkomsten af.

6.3

Algemene invalshoek
Conform de Wet milieubeheer heeft de gemeente Moerdijk een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2007-2011. Bij het opstellen van
het GRP zijn relevante partners als het waterschap, de provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat door de gemeente betrokken. De partijen zijn tijdens overleggen met
de gemeente in de gelegenheid gesteld om input te geven op het GRP.
Met de verbreding van de zorgtaken voor gemeenten voor hemelwater en grondwater,
worden gemeenten wettelijk verplicht om voor 1 januari 2013 een verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) op te stellen. De gemeente Moerdijk beschikt nog
niet over een dergelijk plan, maar is in regionaal verband begonnen met het opstellen
van een VGRP. Binnen de werkeenheid van SWWB waar de gemeente aan deelneemt,
is Moerdijk trekker voor het opstellen van een regionaal VGRP. Een deel van de
andere deelnemers beschikt al over een VGRP. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP. In de periode juni-augustus 2012 zal het kostendekkingsplan worden
geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling opgenomen ten aanzien van het
hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige GRP naar een VGRP te “upgraden”.
Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013 voldoen aan de wettelijke verplichting
volgens de Waterwet.
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
De Moerdijkse gemeenteraad heeft naast algemene doelen en technisch-operationele
functionele eisen en bijbehorende maatstaven ook speerpunten vastgesteld in het
GRP. Dat laatste is te waarderen. In die zin is Moerdijk vergelijkbare gemeenten een
stap vooruit, door speerpunten te benoemen en focus aan te brengen in het beleid.
Over de voortgang van deze speerpunten wordt door de gemeente in de
informatievoorziening aan de raad niet gerapporteerd. De Raad heeft niet aangegeven
met welke frequentie en op welke wijze men over deze speerpunten geïnformeerd wil
worden.
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Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
De samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en in regionaal verband
verloopt goed. Periodiek is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met het
waterschap en in SWWB verband. Afspraken worden vastgelegd en periodiek
gemonitord.
De gemeente heeft voor het industrie- en haventerrein Moerdijk de
rioleringsverantwoordelijkheid gemandateerd aan het Havenschap Moerdijk. Daar
waar nodig vindt afstemming en overleg plaats tussen de gemeente en het
Havenschap, aangezien de gemeente Moerdijk eindverantwoordelijk is.
Moerdijk loost op een viertal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s). Voor alle vier
RWZI’s is een OAS studie uitgevoerd en inmiddels afgerond. Omtrent OAS Bath loopt
nog een discussie tussen een aantal gemeenten en het waterschap over de
afgesproken kostenverdeling.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden

6.4

Financiële invalshoek
De gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van
het rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk
gemaakt voor de lange en korte termijn. Het GRP is gebaseerd op actuele
inspectiegegevens van het rioleringsstelsel. In het verleden was er sprake van een
personeel capaciteitstekort. Sinds 2010 beschikt de gemeente over voldoende fte’s
om een inhaalslag te maken o.a. in onderhoudswerkzaamheden, het behalen van de
basisinspanning en het opstellen van het VGRP.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. In 2010 was er sprake van een dekkingspercentage van
105,58%. Voor 2011 bedraagt het dekkingspercentage 99,27%.
De gemeente
analyseert nog wat de mogelijke oorzaak is voor het hoge dekkingspercentage in
2010. De gemeente zou de dekkingspercentages van de afgelopen en komende jaren
nader moeten analyseren om de kostendekkendheid dichter bij 100% te kunnen
brengen.
De ontwikkeling van de egalisatievoorziening à € 15 miljoen leek volgens de
rioolberekening uit 2007 tot en met 2045 structureel toe te nemen. Geconstateerd is
dat het GRP op basis van de contante waarde methode is berekend, waarbij de
jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt zijn. In het
kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en met 2046
hierdoor naar circa 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt naar nu
(op basis van 5% rente) komt dit uit op circa 6 miljoen. In 2010 is in het kader van de
bezuinigingen besloten om geen rente meer te berekenen over het bedrag van de
voorziening. Dit betekent dat de voorziening op langere termijn niet meer toereikend
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zal zijn, uitgaande van het huidige tarief door het ontbreken van onder andere de
rentecomponent. In de algemene conclusie werd daarbij al gewezen op de risico’s van
een mogelijk hogere rioolheffing in de toekomst en de afhankelijkheid van de
algemene dienst van deze rente-opbrengst. De effecten zijn pas goed inzichtelijk te
maken als ook de benodigde toekomstige investeringen in de riolering helder zijn
gemaakt in het kader van het VGRP.
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
•
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de rente-opbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing
•
de financiële consequenties van de inhaalslag en
•
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties
voor het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk is sprake van een goede inhoudelijke en financiële afstemming tussen
rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie van wegen. De
technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering zijn op
elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de weging zal
plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
De wijze van kostentoerekening is gebaseerd op het GRP van de gemeente Moerdijk
met een meerjarenperspectief (tot en met 2066) voor onderhoud, vervanging en
reconstructie. De opbouw van de rioolheffing is inzichtelijk en blijkt uit het “Model
transparantie opbouw leges en heffingen” (de kostendekkendheidsberekening) die
door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark van
RIONED. Verwonderpunten uit de benchmark zijn op ambtelijk niveau besproken, het
verdient aanbeveling het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van andere gemeenten
op hoofdlijnen nog nader te analyseren. Uit de benchmark blijkt dat Moerdijk een
hoger tarief hanteert voor meerpersoonshuishoudens. In onderstaande tabel is een
mogelijke verklaring gegeven voor een hoog en laag tarief in 2011.
Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan gemiddeld.

Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring voor het verschil.

37

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

6.5

Bestuurlijke invalshoek
De raad in Moerdijk heeft kaders gesteld in het rioleringsplan van 2007. Middels het
aanbieden van alternatieve scenario’s is de raad destijds in staat gesteld om keuzes te
maken en kaders te stellen.
De Moerdijkse raad heeft niet aangegeven hoe deze over speerpunten in het beleid wil
worden geïnformeerd. De raad is bij het opstellen van het GRP inhoudelijk betrokken
geweest, maar in de uitvoering lijkt de Raad zich in onvoldoende mate een beeld te
kunnen vormen over de inhoudelijke realisatie van het rioleringsbeleid.
Voor de aanbeveling verwijzen wij naar aanbeveling 2.
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7

Reactie College
Op 18 juni 2012 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 8
augustus 2012. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een quick scan uitgevoerd naar het onderwerp
“Rioleringsbeleid”. Wij hebben kennis genomen van de conceptrapportage d.d. 18 juni
2012 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Algemene conclusie
De conceptrapportage “Rioleringsbeleid” geeft ons een duidelijk beeld over de sterke
punten van het rioleringsbeleid van de gemeente Moerdijk (o.a. opgesteld GRP en
effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta). Daarnaast brengt de
conceptrapportage ook de items in beeld die op het gebied van rioleringsbeleid nog
verder ontwikkeld en verbeterd kunnen
worden, zoals de verbetering van de
informatievoorziening aan de raad omtrent de realisering van de inhoudelijke
speerpunten en het wegwerken van achterstanden in investeringen en
onderhoudswerkzaamheden.
Gelet op het bovenstaande kunnen wij ons vinden in uw conclusie (pagina 34) dat het
door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid over het algemeen als effectief
en doelmatig aan te merken is, maar dat het rioleringsbeleid ook nog enkele
verbeterpunten kent.
Ten aanzien van de 2e alinea van de algehele conclusie geven wij nog de volgende
tekstuele aanpassing:
“Het tarief voor meerpersoonshuishoudens………………… Dit verklaart waarom er in
Moerdijk gemiddeld twee keer zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in
de regio.“
Aanbevelingen
Hieronder gaan we nader in op de aanbevelingen zoals vermeld op in de hoofdstukken
6.3 tot en met 6.5 (pagina 35 e.v.).
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
Wij onderschrijven deze aanbeveling en hebben de voorbereidingen voor het
upgraden van het huidige GRP reeds opgestart. Het upgraden van het GRP naar een
VGRP is een individueel traject, dat Moerdijk voor 2013 afgerond moet hebben.
Parallel hieraan wordt – in samenwerking met de partners binnen de SWWB - het
gezamenlijke traject voor het VGRP en overkoepelend afvalwaterplan opgestart. Dit
gezamenlijke traject heeft een verwachte looptijd van anderhalf jaar (2014).
Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
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waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
Wij delen uw mening dat de betrokkenheid van de raad bij het rioleringsbeleid/-plan
verbeterd kan worden. Wij zullen hiertoe – in het kader van het upgraden van het
huidige GRP naar het nieuwe VGRP - in samenwerking met de raad de vereiste
verbetervoorstellen ontwikkelen.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden.
Wij onderschrijven deze aanbeveling, maar merken hierbij wel op dat het afsluiten
van een afvalwaterakkoord is gerelateerd aan de discussie omtrent OAS Bath
(kostenverdeling) en aan de uitkomsten uit de verbrede heroverweging (resultaten
verwacht eind 2012).
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de renteopbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing;
de financiële consequenties voor de inhaalslag en
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties voor
het kostendekkingspercentage.
Wij delen uw zorg over de verwachting dat de egalisatievoorziening op langere termijn
niet meer toereikend zal zijn en dat dit bepaalde consequenties en risico’s met zich
meebrengt. Gelet hierop nemen wij uw aanbeveling ter harte en zullen wij
bovengenoemde items betrekken bij het opstellen van het VGRP en de raad
alternatieve keuzes terzake voorleggen.
Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een
vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort; de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring van het verschil.
De betreffende analyse (op hoofdlijnen) zullen wij meenemen bij het traject voor het
opstellen van het nieuwe VGRP.
Ten aanzien van de 5e alinea op pagina 37 geven wij nog de volgende tekstuele
aanpassing:
“De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark
van RIONED.”

Vervolgprocedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en
duidelijk is welke aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen wij
(bij het traject voor het opstellen van het VGRP) verdere invulling aan de
aanbevelingen geven.
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Monitoring aanbevelingen
Wij nemen dit rekenkameronderzoek op in de lijst van uit te voeren
nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek wordt
bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen zijn
uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan
de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op
de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een
rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel
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8

Nawoord
De Rekenkamer heeft met waardering kennis genomen van de brief van het College.
Uit de reactie blijkt dat wordt ingestemd met de conclusies en aanbevelingen.
Daarnaast wordt met een inhoudelijke toelichting ook aangegeven op welke wijze een
vervolg aan de aanbevelingen wordt gegeven, c.q. de uitvoering en effecten daarvan
zullen worden gevolgd en aan de raad gerapporteerd.
De in de brief voorgestelde tekstuele correcties zijn in de rapportage verwerkt.
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Bijlage 1: Wettelijk kader en Productwijzer
Nationaal beleid
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van
kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie
tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt
voortaan
samengewerkt
op
basis
van
afspraken
in
plaats
van
vergunningvoorschriften.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte
lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm
bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de
Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale
wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) 13 . 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 dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle
indirecte lozingen inclusief de emissies naar lucht en bodem.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.

13

www.waterwet.nl, februari 2012.
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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:
c. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
d. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die
relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:
de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;
de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;
de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.
Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in
de afvalwaterketen met gemeenten en provincie 14 . De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het rapport ‘Riooloverstorten
deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basisinspanning heeft als doel
om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.
Financieel wettelijk kader
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. Artikel 228a bepaalt dat
onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de
inzameling
en
het
transport
van
huishoudelijk
afvalwater
en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,
te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing
ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

14

www.brabantsedelta.nl, februari 2012.
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bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De watersysteemheffing is bedoeld voor de inzameling en verwerking van regenwater, alsmede
voor het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De gemeentelijke watertaken die uit de rioolheffing bekostigd mogen worden, zijn de
taken die betrekking hebben op:
a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel
van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater
(zogenaamde IBA’s);
b. de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering
brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend
hemelwater; en
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of terugbrengen in het
oppervlaktewater of op of in de bodem van grondwater, alsmede verbetering van
de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of hydrologische compartimentering van de bodem.
Het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf is
in de wet overgelaten aan het gemeentebestuur, om het de gemeenten mogelijk te
maken zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het systeem dat zij gebruikten voor
de heffing van het rioolrecht.
Door de VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010)
opgesteld. Het model is een hulpmiddel voor gemeenten om zichtbaar te maken welke
kosten in rekening worden gebracht voor de diensten en de taken van de gemeente.
Het model presenteert een stappenplan met controlevragen om te komen tot een
transparante kostentoerekening.
Daarnaast is door het Ministerie van BZK een Handreiking kostentoerekening leges en
tarieven uitgebracht (januari 2010). In deze handreiking wordt het wettelijk kader ten
aanzien van o.a. de rioolheffing geschetst en is inzicht gegeven in de doorberekening
van de kosten in de rechten, heffingen en tarieven die maximaal 100%
kostendekkend mogen zijn. Voor meer informatie wordt gemakshalve verwezen naar
het model en de handreiking.
Productwijzer
Deze productwijzer geeft een korte omschrijving van enkele belangrijke vooral
financiële begrippen van het rioleringsbeleid. Dit is bedoeld om het rapport
toegankelijker te maken voor de lezer.
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Gemeentelijke zorgplicht
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg
en het onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de
openbare ruimte. Een goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage
aan de natuur, het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.
Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe
woonwijk of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg
van het nieuwe riool meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat
worden. Het onderhouden van de riolering behelst onder andere het inspecteren,
reinigen en repareren van rioolbuizen. Inspectie gebeurt veelal in combinatie met
reiniging en volgens een cyclus, waarbij één keer in de zoveel jaar een rioolbuis
wordt geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie wordt een
nieuwe inspectie gepland of wordt bijvoorbeeld een reparatie gepland. Door
reparatie kan de levensduur van de riolering worden verlengd. Als de kosten van
reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de rioolbuis is te hoog geworden,
kan worden overgegaan tot vervanging.
Rioolvervanging
Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn
ook gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van
invloed zijn op de levensduur van de riolering, zoals de bodem en
grondwatergesteldheid, kwaliteit van het afvalwater, illegale lozingen, toename
gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van inspecties en de snelheid waarmee
reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere onderdelen van het rioleringstelsel,
zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een andere levensduur, maar daar zal
op deze plek niet nader op worden ingegaan.
Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer
omdat de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten
combineren het vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten /
herbestraten van de weg en/of openbare ruimte. Op deze manier worden kosten
bespaard en wordt de overlast voor burgers verminderd.
Financiële doorkijk
Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen
kan een planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel
gemeenten maken een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten
zich op langere termijn ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de
rioolheffing op de korte en langere termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in
de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu reeds een (geleidelijke) verhoging van de
rioolheffing worden overwogen om toekomstige generaties niet te confronteren
met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële doorkijk duidelijk welke
investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening mee worden
gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor
de inhuur van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een
egalisatievoorziening, zodat de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing
In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een
gemeente worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met
betrekking tot de zorg voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de
grondwaterstand.
Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing.
Gemeenten hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals
bijvoorbeeld het water-verbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige
gemeenten onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte
tarieven gehanteerd voor grootgebruikers.
Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden
besteed, vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een
‘gesloten’ systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In
het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van
100% kostendekkingsgraad. Dit uitgangspunt staat ook aan de basis van de
financiële doorkijk.
De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door
omstandig-heden de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan
ervoor worden gekozen om in een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien
(in plaats van in één jaar de burger te confronteren met een sterke stijging of
daling van het tarief van de rioolheffing).
Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de
begrote kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden
uitgesteld.
De
geraamde
kostendekkingsgraad
en
de
werkelijke
kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling hiervan over de jaren) is daarmee een
goede (financiële) indicator voor de riolering.
Egalisatievoorziening
Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de
jaren de pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de
kosten van de riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten,
wordt geld gestort in de voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld
onttrokken aan de voorziening. Daarmee heeft de voorziening een dempende
werking op de fluctuaties in de kosten over de jaren heen. En daarmee heeft de
voorziening dus een dempende werking op de fluctuaties in de tarieven voor de
rioolheffing voor de burgers.
Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt
of wordt uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een
egaliserende werking. Als een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit
een teken dat in het verleden teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers
en bedrijven hebben in de voorgaande jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door
de rioolheffing (eenmalig) te verlagen en deze verlaging te betalen uit de (te
hoge) voorziening, kan de voorziening weer op het gewenste niveau worden
gebracht.
Activeren of sparen
Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van
nieuwe riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of
aanleg van een rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die
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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.
De balanswaarde van de rioolbuis daalt jaarlijks met de afschrijvingslasten. Na
verloop van tijd (zoals gezegd bedraagt dit bij de meeste gemeenten voor de
riolering ongeveer 60 jaar) is de balanswaarde gelijk aan nul. Vanaf dat moment
vervallen de jaarlijkse kapitaallasten. De rioolbuis is volgens de administratie
afgeschreven. De boekhoudkundige waarde hoeft niets te zeggen over de
technische staat van de riolering. Het is goed mogelijk dat de werkelijke
levensduur van de riolering langer of korter is.
Om de aanleg of vervanging van de riolering te financieren moet geld worden
geleend. De paragraaf Financiering in de programmabegroting en jaarrekening
geeft meer (algemene) informatie over de financiering door de gemeente. De
financieringsrente en afschrijvings-lasten vormen samen de kapitaallasten. De
paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" geeft weer hoe wordt omgegaan met
financiering en activering van specifieke onderdelen, zoals riolering.
Er zijn ook gemeenten die de aanleg of vervanging van een rioolbuis niet activeren
op de balans. Deze gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de aanleg /
vervanging geld gespaard en dit geld gestort in een bestemmingsreserve of
voorziening, specifiek voor de riolering. Op het moment dat aanleg/vervanging aan
de orde is, worden de kosten gedekt
vanuit deze bestemmingsreserve of
voorziening.
Realisatie van projecten
Indien werkzaamheden aan de riolering in enig jaar uitlopen of worden uitgesteld,
schuiven kosten door naar latere jaren. De kosten voor de riolering vallen in dat
ene jaar daarmee lager uit dan begroot, terwijl er bij de bepaling van het tarief van
de rioolheffing wel van de begrote kosten was uitgegaan. De werkelijke
kostendekkingsgraad kan door het uitlopen of uitstellen van werkzaamheden hoger
komen te liggen dan de 100% kostendekkingsgraad waar in de berekening van het
tarief van is uitgegaan.
Indien structureel werkzaamheden aan de riolering worden uitgesteld en/of het
beschik-bare budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen
werkachter-standen ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de
gaten te houden om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd
wordt met ‘inhaalslagen’, die weer consequenties hebben voor de benodigde
formatie en de ontwikkeling van het tarief.
Stabiel systeem
Bij de riolering heeft de gemeente te maken met een combinatie
investeringen, opbrengsten uit rioolheffing en toevoegingen / onttrekkingen
reserves en voorzieningen. Dit maakt de riolering in financieel opzicht tot
relatief complex financieel product van de gemeente. Er is daarbij sprake van
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van
aan
een
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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Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport
2010 Moerdijk, Stichting RIONED.
Besprekingsverslagen Waterpanel, periode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
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Grontmij B.V. i.o.v. gemeente Moerdijk, vastgesteld 20 september 2007.
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Overige documenten
Benchmark Rioleringszorg, Gemeenterapport 2010 Moerdijk, Stichting Rioned.
Geraadpleegde websites
www.moerdijk.nl, februari 2012.
www.brabantsedelta.nl, februari 2012.
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Bijlage 3: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Moerdijk
-

dhr. Ico Goedhart (manager afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte)
dhr. Wim Kaptein (teamhoofd advies en werkvoorbereiding, afdeling RBOR)
dhr. Steven Vischer (beleidsadviseur riolering, afdeling RBOR)
dhr. Werner Voermans (GBI-coördinator)
dhr. Louis Koevoets (wethouder, portefeuille Inrichting en beheer openbare
Ruimte, Water)
dhr. Nico Dominicus (financieel adviseur)
mw. Ingrid Kocken (financieel adviseur)

Overige
Sjoerd Koenraadt (adviseur water -en emissiebeheer Waterschap Brabantse
Delta, accountmanager / aanspreekpunt voor de gemeenten Moerdijk, Bergen op
Zoom, Steenbergen).
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Bijlage 4: 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. Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
Norm: De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld
aangegeven hoe de Raad daarover gerapporteerd wil worden.

en daarbij is

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.
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. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en op lange termijn?
Norm: Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de
riolering. Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte
termijn.
iii. Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Norm: De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van
riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
iv. 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
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rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
v. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van de rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van
de rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
vi. Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente.
Voor
“verwonderpunten”
(opmerkelijke
verschillen
tussen
gemiddelden uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring
voorhanden of zijn maatregelen genomen.
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. Uit de
rapportages blijkt de mate waarin doelen worden gerealiseerd.
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?
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.
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Bijlage 5: Doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden gemeente Moerdijk
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Bijlage 6: Aandachtspunten Raad
De Moerdijkse gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten voor
het onderzoek mee te geven en aanvullende vragen te stellen.
Vanuit de fractie Onafhankelijk Moerdijk zijn de onderstaande aandachtspunten
ingebracht:
Aandachtspunten Raad Moerdijk
Wat de gevolgen zijn van het vooruitschuiven
van het actualiseren van het GRP, waardoor
een steeds verder oplopende voorziening
(rond de 15 mio)?

Verwerking
aandachtspunten
/
toelichting
Zie § 4.1
Toelichting ambtenaren Moerdijk:
De oorzaken (en ook gevolgen) van het
vooruitschuiven van het nieuwe GRP en de
oplopende voorziening naar 15 miljoen
kunnen (grotendeels) los van elkaar
worden gezien. Het oplopen van de
voorziening is voornamelijk het gevolg
van:
1. Achterstand in onderhoudswerkzaamheden door onvoldoende invulling van
personele capaciteit in de afgelopen
planperiode (werk is uiteindelijk blijven
liggen). Ten aanzien van de achterstand
wordt in 2012 en 2013 een inhaalslag
gemaakt. Voor de begrote investeringen
worden
kredieten
gevoteerd.
De
kapitaallasten (rente en afschrijving) van
deze kredieten worden op begrotingsbasis
al uit de egalisatievoorziening onttrokken;
het doorschuiven van de werkzaamheden
naar 2012 heeft geen gevolgen voor de
stand van de voorziening.
2. Onduidelijkheden/ vertragingen in het
proces van OAS Bath. De oorspronkelijk
geplande investeringen uit het GRP voor
het behalen van de basisinspanning (=
milieumaatregelen) zijn daarom 'on hold'
gezet. We gaan als gemeente immers
geen maatregelen uitvoeren als achteraf
blijkt dat deze niet doelmatig / effectief
zijn. Inmiddels is in het najaar van 2011
de OAS studie afgerond. Op basis van de
uitkomsten worden in het 2e kwartaal van
2012
met het waterschap concept
afvalwaterakkoorden opgesteld en worden
aan de hand van een heroverweging
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Heeft de raad voldoende zicht op / informatie
over het huidige kwaliteitsbeeld van het
gemeentelijk rioolstelsel?
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knopen doorgehakt over de nog uit te
voeren maatregelen.
Zolang de maatregelen (en dus de kosten)
nog niet voldoende inzichtelijk zijn, heeft
het
niet
veel
zin
om
het
kostendekkingsplan al bij te stellen. De
uitkomsten
van
de
kostendekkingsberekening zullen dan een
vertekend beeld laten zien, indien de
investeringen niet volledig of buiten
beschouwen worden gelaten.
Zie §5.1 en §5.2

Is er voldoende aandacht voor de zwakke
plekken, zoals geringe doorlaat onder de
A59?

Valt buiten de scope van de quick-scan

Is
er
een
afdoende
koppeling
naar
nieuwbouwplannen (juiste maaiveldhoogtes)?

Zie §2.1, §4.6

Wordt er bij vervanging ook rekening
gehouden met verandering van het klimaat;
hierdoor komt er meer neerslag in grote
hoeveelheden waardoor dit niet verwerkt kan
worden door onvoldoende capaciteit en er in
bepaalde wijken wateroverlast ontstaat?

Zie verder §4.3 en §4.6

In het verlengde van het vorige punt: is de
samenwerking met het waterschap en andere
relevante partners voldoende ingevuld?

Zie §3.3

In hoeverre is er sprake van slim (innovatief)
beleid waardoor de rioolrechten kunnen
dalen?

Zie §4.2
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond
Uit een inventarisatie van te onderzoeken onderwerpen voor 2012 heeft de
Rekenkamer West-Brabant een onderzoeksplan voor 2012 opgesteld. In dat
onderzoeksplan is een quick-scan opgenomen naar rioleringsbeleid- en beheer in de
gemeenten Moerdijk en Etten-Leur. Daarbij is door de gemeenten gerefereerd aan de
rekenkameronderzoeken naar rioleringsbeleid- en beheer in zeven gemeenten in
West-Brabant die in 2011 zijn uitgevoerd.
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.
Het rioleringsbeleid- en beheer van gemeenten is vanuit inhoudelijk en financieel
oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.
Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de
waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen
en laten en hebben 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
gemeenten
(zie
hiervoor
de
eerder
verschenen
koepelnotitie
op
www.rekenkamerwestbrabant.nl).
Bij het eerdere onderzoek naar rioleringsbeleid is gekeken van uit vier invalshoeken:
beleidsmatig, financieel, technisch en bestuurlijk. In het onderzoek van 2011 zijn
daarbij 33 onderzoeksvragen gesteld. In deze quick-scan worden alleen die vragen
meegenomen die in tenminste enkele gemeenten tot waardevolle bevindingen en
aanbevelingen hebben geleid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de
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leer- en verbeterpunten op hoofdlijnen voor het rioleringsbeleid, de financiering en de
betrokkenheid van de Raad.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. Algemeen: totstandkoming van het rioleringsbeleid en duidelijke doelstellingen
b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid zijn verbonden c.q. de wijze
waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.

1.2

Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.
a.
i.
ii.
iii.

Algemeen
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve
samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

b.
i.

Financieel
Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en
korte termijn?
Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en lange termijn?
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en
beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /
renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten
toegerekend?
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?

ii.
iii.
iv.

v.
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vi.

Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?

c.
i.
ii.

Bestuurlijk
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de gelegenheid
gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?

Aan de fracties van de Moerdijkse gemeenteraad is tevens de gelegenheid geboden
om aandachtspunten in het onderzoek mee te geven. In bijlage 6 zijn deze
aandachtspunten en vragen opgenomen. Aangezien een groot deel van de vragen
overlapt met de onderzoeksvragen van de Rekenkamer, zijn deze niet apart verwerkt
in het rapport. In de bijlage is wel aangegeven op welke plek de antwoorden op de
vragen te vinden zijn.

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 en mw. L. de Jong-Stabel. De feitelijke
onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van PwC
bestaande uit dhr. L. Th. van den Dool, mw. M. Stevens en mw. P. Mbundu.
De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 4), 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 2008 t/m 2011.
Op basis van documentstudie (zie bijlage 2) en (groeps)interviews (zie bijlage 3 voor
lijst van geïnterviewde personen), 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.

1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Moerdijk 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 Moerdijk en schetst
het wettelijke kader van rioleringsbeleid.
Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.
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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.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
De reactie van het College is integraal in hoofdstuk 7 opgenomen.
Hoofdstuk 8 bevat het Nawoord van de Rekenkamer
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2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk bevindt zich in het noord westen van Noord-Brabant en is een
middelgrote gemeente met bijna 37.000. Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten,
Willemstad en Fijnaart zijn de grootste kernen van Moerdijk, daarnaast zijn er nog elf
kleinere kernen1. De totale oppervlakte van de gemeente Moerdijk omvat circa 185
km2.
Uit de RIONED-benchmark blijkt dat de gemeente overwegend is gelegen op matig
slechte grond (klei). De riolering bestaat in Moerdijk uit relatief veel gemengd stelsel
en een gangbare hoeveelheid mechanische riolering. Buiten de nieuwbouwlocaties van
de afgelopen jaren is er weinig gescheiden stelsel aanwezig binnen de gemeente.
De lengte van de vrijvervalriolering omvat 203 km buis. Dit is lager dan gemiddeld in
de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis). De gemeente Moerdijk heeft
relatief veel gemalen. Per 200 km vrijvervalriolering zijn dat er 35,9 terwijl dat er
gemiddeld in de regio 17,9 zijn en landelijk 16,6 2 . Dit komt mede door het grote
buitengebied van de gemeente. Moerdijk beschikt over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijk kleine
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddelde twee keer
zoveel gemalen vrijvervalriolering liggen.
Het afvalwater wordt via vrijvervalriolen, gemalen en persleidingen getransporteerd
naar vier verschillende rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) in Moerdijk. De
kernen Willemstad en Helwijk lozen op RWZI Willemstad, waar de gemeente Moerdijk
als enige gemeente op loost. De kern Zevenbergschen Hoek loost op zuivering
Nieuwveer in Breda. Het industrieterrein Dintelmond heeft een eigen zuivering
Dinteloord. Het afvalwater van de overige kernen wordt getransporteerd naar RWZI
Bath3.
De gemeente Moerdijk is vrij uniek door het hebben van een Havenschap. Het
Havenschap Moerdijk is (als o.a. beheerder) verantwoordelijk voor de riolering op het
industrie- en haventerrein Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is een
gemeenschappelijke regeling en kent twee deelnemers, de Provincie Noord-Brabant
en de gemeente Moerdijk. In het kader van de Gemeenschappelijke regeling
Havenschap zijn de bevoegdheden op grond van de artikelen 4.22 en 4.23 Wet
Milieubeheer aan het Havenschap Moerdijk gedelegeerd voor het grondgebied van het
havenschap. Taken met betrekking tot de gehele rioleringszorg liggen bij Havenschap
Moerdijk. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater maken hier
integraal onderdeel van uit. De gemeente Moerdijk is wel formeel verantwoordelijk.
Het Havenschap is geen onderzoeksobject van deze quick-scan aangezien met name
naar de zorgplicht van de gemeente Moerdijk wordt gekeken in relatie tot het
Gemeentelijk Rioleringsplan. Het Havenschap Moerdijk beschikt over een eigen
1
2

3
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www.moerdijk.nl, februari 2012.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Moerdijk,
Stichting RIONED.
Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (2007), gemeente Moerdijk, p. 23.
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Havenschap Rioleringsplan 2007-2011 (HRP). Dit plan is in samenspraak met de
gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta tot stand gekomen.

2.2

Wettelijke kaders
Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus
(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk en regionaal). In deze paragraaf wordt
kort stil gestaan bij relevante wettelijke kaders. In bijlage 1 is aanvullende informatie
opgenomen over het wettelijke kader en financiële begrippen (de productenwijzer).
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.
Een andere Europese richtlijn, is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het doel van de
richtlijn is het beschermen van het milieu tegen de nadelige gevolgen van de lozing
van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 4 .
Hieronder vallen ook riooloverstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau
geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van
de Wet milieubeheer.
Nationaal beleid
Op nationaal niveau dienen gemeenten te voldoen aan diverse wet- en regelgeving
betreffende riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken worden naast de
traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor
hemelwater en grondwater. Daarbij wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van
de perceeleigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. De gemeente heeft een
zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en
niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De wet regelt tevens de
verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing, mits
maatregelen zijn opgenomen in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
(voorzieningen
bekostigen
voor
hemelwaterafvoer
en
de
aanpak
van
grondwaterproblemen in bebouwd gebied).
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten
zijn samengevoegd 5 . De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke

4
5

http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
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 , 2012).
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ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater
bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de
Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor
lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.
riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse
waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met
duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met
diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder
uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.
Andere relevante beleidsdocumenten zijn:
a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
b. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het
Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015
vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,
voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem
robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
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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 gelegd tijdens gebiedsprocessen. Tot slot biedt
het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen6.
De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van optimalisatie afvalwatersysteemstudies (OAS studies) en het in beeld brengen van de wateropgave.
De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen
welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool
op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de
bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.
Moerdijk
De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Moerdijk is de zorg van de
riolering opgenomen in de volgen documenten:
Gemeentelijke Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011
Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010
Gemeentelijk Waterplan Moerdijk
Beheerproducten gemeente Moerdijk
Beheerstrategie GBI
Keur / Nota Stedelijk water – uitwerking riolering
Gemeentelijke bouwverordening.
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 (zie verder bijlage 1).

6

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

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
GRP
Hoofdstuk 2 heeft de belangrijkste wettelijke kaders geschetst waaronder het beleid in
Moerdijk wordt gevormd en uitgevoerd.
In de onderzoeksperiode van de quick-scan (2008 t/m 2011) heeft de gemeente
Moerdijk het Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011 7 opgesteld conform
artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. De Raad heeft de nota op 20 september 2007
vastgesteld.
In het gemeentelijk rioleringplan (GRP) geeft de gemeente Moerdijk aan op welke
wijze zij haar rioleringszorg in de planperiode vorm wil geven. Het plan is in
samenwerking met het bureau Grontmij en in nauwe samenwerking tussen de
technische en financiële afdeling van de gemeente Moerdijk tot stand gekomen. Bij
het opstellen van het plan zijn daarnaast het Waterschap Brabantse Delta, de
Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland nauw
betrokken geweest.
VGRP
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in 2013 een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen waarin de bredere watertaken zijn opgenomen.
De gemeente Moerdijk heeft nog geen VGRP opgesteld. Uit de interviews is gebleken
dat dit een aantal redenen heeft. Eén van de redenen om het opstellen van het VGRP
uit te stellen, heeft te maken met de beperkte personele capaciteit in 2010 en de
eerste helft van 2011 waardoor het proces van het opstellen van het VGRP vertraging
7

Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (20 juli 2007), gemeente Moerdijk.
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heeft opgelopen. Inmiddels is het capaciteitstekort verholpen en is de binnendienst
uitgebreid met 2 fte’s.
Een andere reden voor de vertraging van het VGRP is het in regionaal verband
opstellen van een verbreed rioleringsplan. De gemeente Moerdijk neemt deel aan het
samenwerkingsverband SWWB (Samenwerking Water West Brabant). SWWB bestaat
uit 27 gemeenten en 3 waterschappen en is een samenwerkingsverband op het
gebied van water en riolering. Moerdijk maakt deel uit van de werkeenheid 1 waarbij
op korte termijn een regionale samenwerking wordt opgestart voor het opstellen van
een gezamenlijk VGRP en een overkoepelend afvalwaterplan. Een gezamenlijk VGRP
moet leiden tot een uniforme werkwijze en uniform beleid. Streven is om in een
gezamenlijk VGRP alle investeringen in de waterketen op te nemen. Binnen de
werkeenheid is Moerdijk trekker voor het opstellen van een gezamenlijk VGRP.
Een groot deel van de gemeenten binnen de werkeenheid beschikt al over een VGRP.
Aangezien het enige tijd kost om gezamenlijk een VGRP op te stellen en het wettelijk
verplicht is om voor 2013 een VGRP op te stellen, streeft de gemeente Moerdijk er
naar om voor die tijd het eigen beleid te actualiseren. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP opgesteld. In de periode juni-augustus 2012 zal het
kostendekkingsplan worden geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling
opgenomen ten aanzien van het hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige
GRP naar een VGRP te “upgraden”. Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013
voldoen aan de wettelijke verplichting volgens de Waterwet.
Ondanks het feit dat de gemeente Moerdijk formeel niet over een VGRP beschikt, zijn
de drie gemeentelijke zorgplichten (voor afval-, hemel– en grondwater) wel in het
huidige GRP ingebed. Ambtelijk realiseert men zich dat in het VGRP de bredere
zorgplichten van de gemeente aandacht zullen moeten krijgen.
Geconstateerd wordt dat de gemeente Moerdijk voldoet aan de norm om een GRP op
te stellen binnen de wettelijke kaders. De gemeente heeft wettelijk nog de tijd tot
2013 om een VGRP op te stellen.
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3.2

Duidelijke doelstellingen
Subvraag:
ii.
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld
Norm:
De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld en daarbij is aangegeven hoe de
Raad daarover gerapporteerd wil worden.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Doelstellingen
De Raad heeft de volgende zes doelen vastgesteld in het GRP:
1. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat afstroomt van openbaar gebied en tevens het
hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op particulier terrein;
3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt
(gemaal); waarbij
4. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen; en
5. Geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het
woord);
6. Een doelmatige oplossing zoeken voor structurele nadelige gevolgen voor de
gebruiksfuncties binnen het gemeentelijke gebied als gevolg van de aanwezige
grondwaterstand.
Aan de doelen zijn functionele eisen en bijbehorende maatstaven gekoppeld om te
kunnen toetsen of de doelen worden gehaald (zie bijlage 5). De doelen met daarbij
behorende functionele eisen zijn helder en meetbaar geformuleerd volgens de
landelijke methodiek uit de Leidraad Riolering. In de bijlage is aangegeven dat per
functionele eis maatstaven zijn benoemd. Ook is met de meetmethoden aangegeven
hoe de maatstaven gemeten dienen te worden.
Speerpunten
Speerpunten die bij de totstandkoming van het vigerende GRP zijn meegegeven aan
de Raad, zijn8:
Alle noodzakelijke rioleringsmaatregelen structureren tot een realiseerbare
planning qua tijd, aanwezige personele capaciteit en geld.
Tijdens de looptijd van het nieuwe GRP het reguliere beheer en onderhoud op
structurele wijze voortzetten.
Anticiperen op te verwachten wetswijzigingen (stedelijke wateropgave, waterbergingsopgave, Wet gemeentelijke watertaken en verbreed rioolrecht). Maatregelen
en kosten voor zover mogelijk reeds benoemen.
Om in te spelen op de rol van de zorgplicht van het grondwater moet de
onderzoeksstrategie voor verkrijging van de basisgegevens ingevuld worden.
Personele consequenties van veranderende focus moeten inzichtelijk worden.

8

Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk, bijlage 1.
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Geïnterviewden hebben daarnaast de volgende door
speerpunten benoemd:
Stijging van rioolheffing zoveel mogelijk beperken.
Voorkomen van wateroverlast op straat.
Ontkoppelen van hemelwater.

de

Raad

geformuleerde

In het GRP heeft de Raad niet aangegeven met welke frequentie en hoe deze over de
speerpunten geïnformeerd wil worden.
Door de Raad zijn heldere en meetbare doelen opgesteld. Ook heeft de Raad bij het
vaststellen van het GRP speerpunten geformuleerd. De Raad heeft echter niet
specifiek aangegeven hoe deze geïnformeerd wil worden over de speerpunten en de
voortgang van het beleid. Daarom wordt aan deze norm gedeeltelijk voldaan.

3.3

Samenwerking met andere organisaties

Subvraag:
iii.
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een
effectieve samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?
Norm:
- De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken hieromtrent
zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De afspraken zien toe
op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).
- Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het
waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.
- Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.
Oordeel: Voldoet aan norm
Op het gebied van riolering vindt er in Moerdijk samenwerking plaats met de volgende
partijen:
Waterschap Brabantse Delta,
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland
Samen Water West Brabant (SWWB)
Nutsbedrijven
Havenschap Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland en het
Waterschap zijn door de gemeente Moerdijk betrokken bij het opstellen van het GRP.
De partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het GRP te geven.
Gedurende de opstelperiode van het GRP vond er regelmatig overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap over de inhoud van het beleid en werden
conceptversies met elkaar besproken.
De afgelopen jaren wordt steeds meer samengewerkt tussen waterschappen en
gemeenten. De gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse
Delta zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Samen Water West Brabant’. Er
zijn meerdere werkeenheden, waaronder werkeenheid 1 waartoe Moerdijk behoort.
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Deze werkeenheid bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Steenbergen, Roosendaal, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.
Samenwerking en afspraken
De belangrijkste afstemming omtrent riolering vindt één op één plaats met het
Waterschap Brabantse Delta op bestuurlijk en ambtelijk niveau en daarnaast in
regionaal verband binnen SWWB, waar het waterschap ook bij is betrokken.
Het contact met en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Moerdijk
zijn volgens de geïnterviewden goed. De relatie is de laatste jaren sterk verbeterd. De
gemeente Moerdijk spant zich volgens het waterschap voldoende in, wat de
samenwerking plezierig maakt. Er is veel contact over en weer over het
rioleringsbeleid en ad hoc zaken.
Om de twee maanden vindt er op ambtelijk niveau tussen de gemeente Moerdijk en
het waterschap overleg plaats in ‘het Waterpanel’. Tijdens het waterpanel wordt de
samenwerking op het gebied van riolering besproken en de voortgang van
gezamenlijke studies zoals OAS-studies. Afspraken met het Waterschap worden
vastgelegd in besprekingsverslagen van het Waterpanel. Daarnaast is er wekelijks één
op één contact tussen het waterschap en de ambtenaren van de gemeente Moerdijk
over uiteenlopende zaken (beantwoorden van vragen etc.).
Jaarlijks is er bestuurlijk overleg. Tijdens het overleg wordt onder andere de stand
van zaken omtrent de OAS-studies, het VGRP en de afvalwaterakkoorden besproken.
Afspraken worden vastgelegd in een verslag. Op bestuurlijk niveau worden daarnaast
afspraken gemaakt in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Water’, een
maatregelenlijst van het waterschap en de gemeente Moerdijk. De maatregelenlijst is
onder andere gericht op riolering maar ook op bredere watertaken zoals het uitvoeren
van eco-scans, waterkwaliteit en het oprichten van een grondwatermeetnet.
Binnen werkeenheid 1 van SWWB zijn afspraken gemaakt over onderlinge
samenwerking. Deze afspraken zijn bestuurlijk geaccordeerd. In het najaar van 2011
is hiervoor een intentieverklaring door alle wethouders binnen werkeenheid 1
ondertekend. Gestreefd wordt om de samenwerkingsvorm eind 2012 juridisch vast te
leggen. De samenwerkingsafspraken in het kader van SWWB gaan vooral over de
onderlinge samenwerking en de intentie om te streven naar een juridische
samenwerkingsvorm. Verder is er in de afgelopen jaren binnen de regio onder andere
een gezamenlijk grondwatermeetnet opgezet.
Optimalisatiestudies (OAS) zijn in regionaal verband uitgevoerd binnen de SWWB. De
gemeente Moerdijk was bij 4 OAS studies betrokken, voor elke rioolwaterzuivering
één (OAS Bath, OAS Nieuwveer OAS Dintelmond en OAS Willemstad). De OAS studies
hebben nog niet geleid tot afvalwaterakkoorden. Dit zal volgens de geïnterviewde
personen in de loop van 2012 gebeuren. De studies, met name OAS Bath hebben
vertraging opgelopen mede doordat de deelnemende gemeenten verschilden in het
tempo waarmee informatie kon worden aangeleverd. Momenteel loopt er ten aanzien
van de OAS Bath nog een discussie tussen een aantal gemeenten en waterschap over
de afgesproken kostenverdeling.
Binnen de SWWB is in samenwerking met het waterschap, de gemeenten Breda en
Moerdijk op ambtelijk niveau een format opgesteld voor de heroverweging van OAS-
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maatregelen ten behoeve van het AWA-proces (Afvalwaterakkoord). Deze zal binnen
de gehele SWWB worden uitgerold voor alle nieuw vast te stellen AWA’s.
Een afvalwaterakkoord wordt per gemeente en per zuivering opgesteld. Voor de
gemeente Moerdijk moet de discussie omtrent OAS Bath worden afgewacht om te
komen tot een afvalwaterakkoord.
Overleg samenwerkingspartners
Periodiek is er overleg tussen de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse
Delta. Op ambtelijk niveau is er zes keer per jaar overleg (Waterpanel) tussen de
gemeente en het waterschap, waarbij de medewerkers van de afdeling RBOR
(adviseurs riolering) en RMO (adviseur ruimte/water) betrokken zijn. In deze
overleggen worden beleidsmatige en uitvoeringsgerichte zaken besproken met de
accountmanager van het waterschap. Daarnaast vinden er aanvullend overleggen
plaats bij ontwikkelingen, projecten en uitvoering, zo blijkt uit de interviews.
Verder vindt er minimaal één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta.
In het verleden was er sprake van jaarlijks overleg met nutsbedrijven. Overleg en
afstemming vindt tegenwoordig, indien noodzakelijk, plaats bij projecten in de
voorbereiding- en uitvoeringsfase. Hiervoor stuurt de gemeente Moerdijk jaarlijks de
jaarplanning naar de nutsbedrijven en vindt er schriftelijk afstemming plaats over
werkzaamheden.
Indien nodig vindt er afstemming plaats tussen de gemeente Moerdijk en het
Havenschap Moerdijk onder ander bij illegaal overstorten. Periodiek is er overleg
tussen de gemeente en het havenschap over diverse onderwerpen en niet alleen over
riolering. Ook het waterschap heeft veelvuldig contact met het havenschap over
uiteenlopende zaken. Specifiek over riolering vindt er op dit moment geen periodiek
overleg plaats, maar wordt ernaar gestreefd om dit in de toekomst te initiëren.
Monitoring afspraken
De voortgang en monitoring van afspraken wordt 2 maandelijks besproken in het
waterpanel. Ook op bestuurlijk niveau dient de maatregelenlijst als leidraad om de
afspraken te monitoren die tussen de gemeente en het waterschap zijn gemaakt.
Afspraken die buiten het waterpanel om worden gemaakt, bijvoorbeeld per mail,
worden in goed overleg opgevolgd.
Uitgaande van de drie normen bij de derde subvraag kan worden gesteld dat Moerdijk
voldoet aan alle normen behorende bij de subvraag. Periodiek vindt er overleg met
verschillende samenwerkingspartners in de regio plaats. Afspraken worden vastgelegd
in documenten en verslagen en zien toe op een inhoudelijke samenwerking. Ook vindt
er periodiek overleg plaats met verschillende organisaties zoals het waterschap en in
SWWB verband.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.

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?

4.1

Inzicht in kosten

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

In de gemeente Moerdijk is op dit moment het GRP 2007-2011 van kracht. Het
opstellen van een nieuw (V)GRP heeft vertraging opgelopen door een beperkte
personele capaciteit in 2010 en de eerste helft van 2011. Daarnaast wordt de
definitieve start van de regionale samenwerking voor het opstellen van VGRP’s (een
initiatief vanuit het samenwerkingsverband SWWB) afgewacht. Met het oog op deze
samenwerking wordt het huidige GRP inclusief kosten op korte en lange termijn
mogelijk geactualiseerd tot en met 2012.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens over het
rioleringsstelsel. Inspecties vinden (gecombineerd met het reinigen van de riolering)
jaarlijks plaats op basis van rioolbeheerbestanden, welke vastliggen in het
beheerssysteem GBI. Er vinden tv-inspecties plaats voordat besloten wordt tot
vervanging, reparatie of renovatie van het riool. Daarnaast kunnen de werkelijke
uitvoeringsplannen wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen, nadere
afstemmingen en aanvullende inspecties.
Volgens het GRP is het beheerbestand op dit moment volledig. Wel is volgens het GRP
een steekproefsgewijze kwalitatieve controleslag van de beheergegevens,
voorafgaand aan nieuwe berekeningen, gewenst.
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De kwaliteit van het merendeel (73%) van het stelsel is de afgelopen jaren in beeld
gebracht. Daarbij is extra aandacht besteed aan moeilijk te reinigen en inspecteren
strengen. Deze inhaalslag zal de komende jaren nog verder worden doorgezet.
Voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van de riolering wordt jaarlijks een
uitvoeringsplan opgesteld. Omdat deze uitvoeringsplannen in het verleden niet
haalbaar waren op basis van het aantal beschikbare formatieplaatsen, zijn
investeringen naar achteren verschoven en is er gestreefd naar een meer realistische
planning van de werkzaamheden.
Het GRP geeft een overzicht van de onderzoeken die (jaarlijks) in de periode 20072011 worden uitgevoerd, en de mogelijke (beheer)maatregelen inclusief kosten.
De technische levensduur van de riolen wordt bepaald op basis van de uitgevoerde
inspecties, met behulp van het beheersysteem GBI. De technische levensduur is 60
jaar. De restlevensduur berekening wordt als basis gebruikt voor de concrete
uitvoeringsplanning.
In het GRP wordt verder opgemerkt dat het onderhoud aan retentievoorzieningen en
de daaraan verbonden kosten nog niet aan de rioleringszorg worden toegerekend
omdat deze voorzieningen nieuw zijn in de gemeente Moerdijk. De gemeente
onderzoekt momenteel hoe aan dit beheer en het onderhoud vorm moet worden
gegeven en welke kosten hieraan verbonden zijn. Een deel van het onderhoud wordt
mogelijk bij het waterschap neergelegd. Voorlopig wordt een jaarlijks bedrag van
€ 5.000,- gereserveerd voor dit onderhoud onder de exploitatiekosten.
Vanaf het vorige GRP (2002-2006) worden beleidsvoornemens concreet vertaald naar
een uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een vergrote behoefte aan personeel,
zowel binnen het gemeentelijke apparaat als bij derden (adviesbureaus en
aannemers). In het GRP 2007-2011 is aangegeven dat op basis van landelijke
gegevens bij Moerdijk een tekort aan fte voor riolering is. Nader onderzoek werd
aanbevolen. In 2008 is een analyse gemaakt van de benodigde personele capaciteit
om te bepalen of de ambities zoals verwoord in het GRP zijn te verwezenlijken9. Uit
het onderzoek is gebleken dat er binnen de gemeente in 2010 3,3 fte te weinig
aanwezig waren. De formatie is na instemming door de Raad, in 2011 uitgebreid met
twee fte. Inmiddels is voor enkele jaren achterstand ontstaan in de uitvoering van
met name investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Deze achterstand zal met de
huidige personele bezetting naar verwachting in 2014 zijn weggewerkt.
De totale kosten voor de planperiode 2007-2011 worden geschat op € 9.752.000,
exclusief BTW, waarvan € 1.738.000 aan investeringen. Voor de totale beschouwde
periode (2007-2066) worden de uitgaven geschat op € 215.886.000 exclusief BTW,
waarvan € 135.189.000 aan investeringen. De totale vervangingswaarde van de te
onderscheiden onderdelen van de riolering is € 98.169.000.

9

Rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg’
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De volgende grafiek geeft een globaal overzicht van de afzonderlijke uitgaven in de
kostendekkingsperiode.

Ter voorkoming van een schommeling in tarieven is in de gemeente Moerdijk een
egalisatievoorziening aanwezig. Het saldo van de egalisatievoorziening is
€ 15.043.332 per 31-12-2011.
De egalisatievoorziening lijkt in de periode volgens de rioolberekening uit het GRP
2007-2011 tot en met 2045 structureel toe te nemen,. Tijdens de interviews is
aangegeven dat de gemeente het saldo van de egalisatievoorziening in de
kostendekkingsperiode nader gaat onderzoeken. Uit nadere analyse is gebleken dat
de stand van de voorziening uit het GRP op basis van de contante waarde methode
berekend is, waarbij de jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt
zijn. In het kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en
met 2046 hierdoor naar circa € 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt
naar nu (op basis van 5% rente) komt dit uit op circa € 6 miljoen. Hierbij dient verder
te worden opgemerkt dat in 2010 in het kader van de bezuinigingen besloten is om
geen rente meer te berekenen over het bedrag van de voorziening. Dit betekent dat
de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zal zijn uitgaande van het
huidige tarief door het ontbreken van onder andere de rentecomponent.
In 2012 wordt naar verwachting 50% van de geplande investeringen uit het GRP
2007-2011 gerealiseerd. Ambtenaren van de gemeente geven aan dat in 2012 en
2013
een
inhaalslag
wordt
gemaakt
om
de
achterstanden
in
onderhoudswerkzaamheden in te halen. Voor de begrote investeringen worden
kredieten gevoteerd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze kredieten
worden op begrotingsbasis al uit de egalisatievoorziening onttrokken; het
doorschuiven van de werkzaamheden naar 2012 heeft geen gevolgen voor de stand
van de voorziening.
De inhaalslag staat los van de actualisatie van het GRP. Het kostendekkingsplan zal,
nadat er meer duidelijkheid is over de maatregelen en kosten als gevolg van de OASstudies na het vaststellen van een afvalwaterakkoord worden bijgesteld,.
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De gemeente Moerdijk voldoet aan de norm. Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op
actuele inspecties en gegevens over het rioleringsstelsel. Door gebrek aan personele
capaciteit zijn echter achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden
ontstaan. Kosten op de lange termijn worden inzichtelijk gemaakt middels het
kostendekkingsplan GRP en voor de korte termijn middels de jaarlijkse
uitvoeringsplannen. Het saldo van de egalisatievoorziening wordt door de gemeente
Moerdijk nader geanalyseerd en zal worden gebruikt voor het verwerken van de
achterstanden in 2012 en 2013.

4.2

Verdeling lasten
Subvraag:
ii. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op
korte en op lange termijn?
Norm:
Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de riolering.
Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte termijn.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De rioolrechtberekening is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast is in
het GRP afgesproken dat de kosten volledig worden gedekt uit het rioolrecht.
Het GRP geeft (in bijlage 5) een rioolrechtberekening voor een periode van zestig jaar
(tot en met 2066), gelijk aan de levensduur van riolering. Dit model geeft inzicht in de
lasten, de benodigde dekking en de stand van de egalisatievoorziening. In de
berekening wordt rekening gehouden met een dekkingspercentage van 100%. De
dekkingspercentages uit het kostendekkingsplan zijn gebaseerd op de begroting.
In het kostendekkingsplan (“Model transparantie opbouw leges en heffingen”) worden
de leges en heffingen berekend op basis van een inventarisatie van activiteiten, een
correctie op de uitgaven (50% van de kosten voor het storten van veegvuil en het
reinigen en inspecteren wordt meegenomen in het tarief) en het aantal aansluitingen
in het betreffende jaar.
Het rioolrecht dat door het Havenschap Moerdijk wordt geheven staat overigens los
van de rioolrechtberekening. Dekking van de gedelegeerde rioleringszorg moet komen
uit het HRP 2007-2011. De benodigde voorziening en de middelen komen uit de
heffing riolering van het Havenschap Moerdijk. De gemeente verzorgt hierbij alleen de
inning van de rioolheffing namens het Havenschap Moerdijk en ontvangt hiervoor een
jaarlijkse bijdrage. Inwoners van de gemeente Moerdijk dragen dus niet bij aan deze
heffing van het Havenschap Moerdijk.
Het kostendekkingsplan 2010 geeft voor meerpersoonshuishoudens een tarief van
€ 219,96 en voor eenpersoonshuishoudens een tarief van € 164,97. In 2010 was het
dekkingspercentage 105,58%. In interviews is aangegeven dat dit (hoge)
dekkingspercentage vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat geen bijstelling heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van de opgelopen vertraging in het OAS traject en de
opgelopen achterstand in investeringen als gevolg van personele onderbezetting.
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Hoewel het berekenen van het werkelijke kostendekkingspercentage niet verplicht is,
hebben de geïnterviewden aangegeven dat de gemeente de werkelijke
kostendekkingspercentages (met het oog op het begrote dekkingspercentage van
105,58% in 2010) het komende jaar nader gaat analyseren.
Daarnaast valt op dat in 2010 € 222.000 aan leges en heffingen oninbaar is begroot
(bron: begroting 2010, product rioolrechten, model transparantie opbouw leges en
heffingen). Het hogere dekkingspercentage in 2010, ten opzichte van het jaar 2011
waarin geen oninbare leges en heffingen zijn opgevoerd, kan hierdoor mogelijk mede
worden verklaard. Gecorrigeerd voor het deel oninbaar komt het kostendekkingspercentage in 2010 uit op 99,1%. Omdat niet bekend is welk deel van de opbrengsten
in voorgaande jaren oninbaar is begroot, kan niet worden vastgesteld of 2010 (met
het oog op het deel oninbaar) een afwijkend jaar is geweest ten opzichte van het
gemiddelde.
Op basis van het kostendekkingsplan 2011 is het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 227,60 en voor eenpersoonshuishoudens is het tarief € 170,70. Het
dekkingspercentage is volgens het kostendekkingsplan in 2011 99,27%.
De opbouw van het rioolrecht wordt in het GRP 2007-2011 als volgt weergegeven:

De regionale samenwerking in het kader van de VGRP biedt volgens geïnterviewden
kansen om gezamenlijk kosten te besparen in de (afval)waterketen en daarmee
uiteindelijk ook de stijging van de rioolheffing te beperken.
Aan de norm behorende bij de tweede subvraag wordt gedeeltelijk voldaan. De
gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van het
rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk gemaakt
voor de lange (kostendekkingsplan GRP) en korte (jaarlijkse uitvoeringsplannen)
termijn. Bij de korte termijn doorkijk is echter in beperkte mate rekening gehouden
met de vertraging van de OAS-studies en het daarmee gepaarde uitblijven van
kosten. Hierdoor is in 2010 sprake van een dekkingspercentage van 105,58%. Het
dekkingspercentage van 105,58% in 2010 wordt nog nader geanalyseerd door de
gemeente Moerdijk en in regionaal verband worden mogelijke besparingen in de
(afval)waterketen in beeld gebracht. Het dekkingspercentage voor 2011 is 99,27%.
De dekkingspercentages worden uitgerekend op begrotingsbasis.
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4.3

Inhoudelijke afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iii.
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen
Norm:
De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering
zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de
weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
Oordeel: Voldoet aan norm
De gemeente Moerdijk werkt met een inspectiecyclus van 10 jaar. De beheerstrategie
is onderhoud gestuurd en in de afgelopen jaren zijn de riolen grotendeels
geïnspecteerd, zo geven de geïnterviewde personen aan. In Moerdijk gaat de inspectie
gepaard met de reiniging van riolering.
Ondergrondse vervanging vindt in principe alleen plaats in combinatie met
noodzakelijke bovengrondse maatregelen (groot onderhoud / herinrichting
verhardingen). Door de gemeente wordt gestuurd op de kwaliteit van de riolering en
in mindere mate op de cyclus. Technische afwegingscriteria zijn volgens
geïnterviewden onder andere:
Kwaliteit,
Ingrijpduur
Leeftijd riool
Toestand van de weg
Hydraulische informatie.
Daarnaast wordt op basis van detailinspectie vastgesteld of en welke maatregelen
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt de optie van gedeeltelijke vervanging of renovatie in
de afweging meegenomen. De onderhoudsplannen van riolering en wegen worden
jaarlijks op elkaar afgestemd. Afspraken en afweging over de weging worden gemaakt
in de beheerstrategie wegen en beheerstrategie riolering.
De afstemming tussen rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie
van wegen vindt periodiek plaats op initiatief van de coördinator van RBOR. Het
uitvoeringsplan van RBOR bevat één plan voor riolering, wegen en groen. Er wordt
naar gestreefd om ‘werk met werk’ te maken. Hiervoor vindt grafische afstemming
plaats binnen het beheerpakket voor wegen en riolering en een integraal
uitvoeringsplan voor de openbare ruimte. Omdat wegen en riolering elk een eigen
beleidskader hebben (op basis van beeldkwaliteit) is een ideale afstemming in praktijk
niet altijd even goed mogelijk. Om de twee weken is er een opzichtersoverleg waarbij
het uitvoeringsplan als basis dient. Tijdens het overleg wordt de planning met elkaar
besproken.
Moerdijk voldoet aan de norm. De technische afwegingscriteria voor het onderhoud
van wegen en van riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
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4.4

Financiële afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iv.
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm:
De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar
afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek
plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het
rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm
Afspraken over de weging van beheer, onderhoud en renovatie en de gerelateerde
kosten worden in het kader van de beheerstrategie wegen en de beheerstrategie
riolering gemaakt. Als werk wordt gecombineerd wordt de streng en het
bovenliggende grondwerk vanuit de vervangingsinvestering riolering gefinancierd. De
overige kosten komen ten laste van wegen.
Kosten van de weg worden alleen in rekening gebracht bij het rioleringsfonds als deze
direct te zijn relateren aan de werkzaamheden voor de riolering. Met uitzondering van
twee- tot drie meter verharding boven de sleuf van riolering worden er daarom geen
kosten van de weg bij het rioleringsfonds in rekening gebracht.
Daarmee voldoet de gemeente Moerdijk aan de norm. Afspraken en afstemming vindt
plaats middels de beheerstrategie van wegen en riolering. 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.
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4.5

Doorberekening van kosten
Subvraag:
v.
Hoe worden kosten doorberekend aan burgers? Zijn de kosten van de
rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van de
rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
Oordeel: Voldoet aan norm
Voor de begrotingsraming van 2011 voor de rioolheffing is rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
Een verhoging van de tarieven zoals voorgesteld in het GRP 2007-2011;
De kostentoerekening gemeentelijke heffingen (opgesteld door de VNG);
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor woningen, bedrijven, bejaardentehuizen en overige gebouwen;
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
10.736 meerpersoonshuishoudens en 3.570 eenpersoonshuishoudens in 2011.
De compensabele BTW wordt door de gemeente Moerdijk meegenomen als
kostencomponent in de berekening van het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk wordt een gedifferentieerd rioolrecht geheven. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de tarieven voor 2011:
Omschrijving

1. Uitsluitend als woning bewoond door een meerpersoonshuishouden
2. Uitsluitend als woning bewoond door een alleenstaande
Uitsluitend als winkel, kantoor of opslagruimte tot een maximale
3.
oppervlakte van 100 m²
Uitsluitend als verzorgingstehuis per 10 inwoners of gedeelte
4. waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van
het belastingjaar)
Uitsluitend als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning,
5.
bedrijven en praktijkruimten
Als overige gebouwen (o.a. scholen per leslokaal, culturele
6.
gebouwen, clubhuizen, e.d.)

Tarief
€ 227,60
€ 170,70
€ 227,60
€ 427,85
€ 377,80
€ 93,30

Bron: gemeente Moerdijk, tarieven 2011.
Voor de berekening van het rioolrecht in de toekomst wordt rekening gehouden met
een stijging van het aantal heffingseenheden op basis van de woningbouwprognose.
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van het aantal heffingseenheden in de
periode 2007-2011 van 150 eenheden.
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Om het rioolrecht op een kostendekkend niveau te brengen is het rioolrecht in de
periode 2007 – 2011 gestegen van € 173,80 in 2007 naar € 227,60 in 2011. Volgens
de gemeente is deze stijging grotendeels te verklaren door inflatie, en door gestegen
vervangingskosten als gevolg van de areaaluitbreiding en de sterk toegenomen
exploitatielasten waaronder een andere toerekening van overheadkosten.
Moerdijk voldoet aan de norm doordat de wijze van kostentoerekening is gebaseerd
op het GRP van de gemeente Moerdijk met een meerjarenperspectief (tot en met
2066) voor onderhoud, vervanging en reconstructie. De opbouw van de rioolheffing
blijkt
uit
het
“Model
transparantie
opbouw
leges
en
heffingen”
(de
kostendekkendheidsberekening) die door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente heeft voor het opstellen van deze berekening gebruik gemaakt van het
model dat door de gemeente Zoetermeer hiervoor is ontwikkeld.

4.6

Benchmark RIONED
Subvraag:
vi.
Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn
de eventuele “verwonderpunten” nader bekeken
Norm:
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente. Voor “verwonderpunten” (opmerkelijke verschillen tussen gemiddelden
uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring voorhanden of
zijn maatregelen genomen.
Oordeel:Voldoet deels aan norm
De benchmark Rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun
riolering(szorg). Alle 430 gemeenten in Nederland nemen deel aan de benchmark van
Stichting RIONED. Eén van de aspecten die in de vergelijking wordt betrokken, is de
rioolheffing.
In de rapportage 2010 wordt de gemeente Moerdijk getypeerd als een middelgrote,
weinig stedelijke gemeente in Zuid-Nederland, voornamelijk gelegen op matige,
slechte grond (klei). Daarnaast is de gemeente Moerdijk qua grondgebied de grootste
gemeente in Noord-Brabant. Er ligt relatief veel gemengd en een gangbare
hoeveelheid mechanische riolering. De rioolheffing 2010 per meerpersoonshuishouden
is hoger dan gemiddeld.
Uit de benchmark, de documentstudie en de interviews blijkt dat Moerdijk de
afgelopen jaren situaties van wateroverlast kende en dat er door de gemeente op dit
moment maatregelen worden getroffen om toekomstige wateroverlast tegen te gaan.
Bij vervanging van bestaande riolering wordt in Moerdijk rekening gehouden met
verandering van het klimaat en wordt een afweging gemaakt aan de hand van
bijvoorbeeld
de
berekeningen
en
voorgestelde
maatregelen
uit
het
basisirioleringsplan. Indien noodzakelijk worden de te vervangen riolen vergroot.
Verder worden ook kansen met betrekking tot afkoppelen meegenomen (ombouw van
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het gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel), indien de kosten in verhouding
blijven staan tot de beoogde (milieu)winst.
Ten aanzien van het onderdeel financiën uit de benchmark valt op dat de gemeente
Moerdijk voor meerpersoonshuishoudens een hoger tarief hanteert dan gemeenten
met een vergelijkbare grootte, stedelijkheid, stelselleeftijd en bodemsoort. Ook ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde is de heffing voor meerpersoonshuishoudens
hoger (€ 219 in Moerdijk ten opzichte van ca. € 155 gemiddeld in Nederland). Dit
wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek uit de benchmark.

Legenda:

De geïnterviewden geven aan dat de resultaten van de benchmark geanalyseerd zijn,
maar dat voor een goede analyse gedetailleerd inzicht nodig is in de opbouw van de
door andere gemeenten aangeleverde gegevens.
Het hoger tarief dat uit de benchmark blijkt wordt onder meer verklaard door de
bodemopbouw in Moerdijk (matige en slechte grond), de omvang van het areaal
(Moerdijk heeft een uitgestrekt buitengebied met en groot aantal kleine kernen en
daardoor veel gemalen) en de wijze van kostentoerekening die door de gemeente
wordt gehanteerd. Geïnterviewden merken hierbij op dat de benchmark geen inzicht
geeft in alle factoren die de rioleringskosten en de tariefberekening beïnvloeden.
Belangrijke factoren als afschrijvingstermijnen en de gehanteerde horizon zijn van
andere gemeenten niet bekend, evenals het aantal kilometer gescheiden stelsel en de
wijze van doorrekening van exploitatielasten.
Het verschil tussen meer- en eenpersoonshuishoudens wordt verklaard doordat in de
gemeente
Moerdijk
eenpersoonshuishoudens
75%
van
het
tarief
van
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meerpersoonshuishoudens betalen. Het tarief voor meerpersoonshuishoudens is
aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met het eerstvolgende tarief van ca. € 200)
dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, en de
bodemopbouw en de omvang van het areaal bieden daarom geen afdoende verklaring
voor het verschil.
Gemeente Moerdijk is voornemens deel te nemen in een regionale samenwerking voor
het opstellen van een VGRP. Doordat alle gemeenten dezelfde beleidsmatige
paragraaf zullen hanteren, zal vergelijking op regionaal niveau worden vereenvoudigd.
De geïnterviewden merken op dat er door lokale verschillen altijd een afwijking in het
tarief blijft bestaan tussen de gemeentes onderling.
De hogere jaarlijkse en totale kosten (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden met name verklaard door de slechte kwaliteit van de bodem en het
feit dat de stelselkenmerken van de gemeente Moerdijk anders zijn dan in de
omringende gemeenten (o.a. grote buitengebied en de hoeveelheid kernen/dorpen,
met ieder hun eigen rioleringsvoorzieningen). Daarnaast hanteert RIONED een
berekening per kilometer buis, waardoor het tarief bij gemeenten met relatief veel
kilometer gescheiden stelsel per kilometer lager uitkomt. Tot slot is het aantal
nieuwbouwwijken in de gemeente Moerdijk beperkt, waardoor er sprake is van een
beperkt aantal gescheiden stelsels.

Legenda:

De hogere beheerskosten dan gemiddeld (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden op dezelfde manier verklaard.
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Legenda:

Onderstaande tabel geeft mogelijke verklaringen voor het tarief in 2011, dat hoger is
dan het gemiddelde tarief in Nederland. Dit tarief wordt in belangrijke mate beïnvloed
door de beheerskosten per kilometer buis.

Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een
laag tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een
vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan
gemiddeld.

De gemeente Moerdijk voldoet deels aan de norm behorende bij de laatste subvraag.
Verwonderpunten zijn besproken, maar het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten kan nog op hoofdlijnen worden geanalyseerd.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.
Deelvraag C
Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1

Kaderstellende rol
Subvraag:
i.
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de
gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Norm:
De gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve
keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de
Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.
Oordeel: Voldoet aan norm
Met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de Raad van Moerdijk
kaders gesteld voor het rioleringsbeleid. Voor het vaststellen van het GRP heeft de
gemeenteraad in april 2007 een bestuurlijke startnotitie ontvangen. Deze notitie stond
in het teken van een terugblik en conclusies op het voorgaande rioleringsbeleid en er
zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst10.
Middels adviesnota’s van burgemeester en wethouders zijn aan de raadscommissie
Fysieke Infrastructuur alternatieve keuzes voorgesteld omtrent de financiën van de
riolering en een geleidelijke verhoging van de tarieven (rioolheffing). Het eerste
scenario bestond uit het doorvoeren van een tariefsverhoging van 24% in twee
stappen, het tweede scenario stelde een tariefsverhoging in drie stappen voor11.
Jaarlijks stelt de Raad kaders bij het vaststellen van de begroting. Middels de overige
rapportages zoals het basisrioleringsplan waarin activiteiten worden omschreven kan
de Raad zijn controlerende rol oppakken. Verder vult de Raad zijn kaderstellende en
controlerende rol in via de reguliere Planning & Control-cyclus.
Bovenstaande laat zien dat aan de norm bij subvraag i wordt voldaan.

10
Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk.
11
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Raasvoorstel (26 juli 2007), Vaststelling Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
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5.2

Bestuurlijke informatievoorziening
Subvraag:
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin
de doelen worden gerealiseerd?
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 deels aan norm
Geïnterviewden geven aan dat de Raad van rioleringsinformatie wordt voorzien via de
reguliere Planning & Control-cyclus. Ook door kwartaalrapportages en de jaarlijkse
begroting wordt de Raad op de hoogte gehouden.
De paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ van de begroting informeert de Raad over
de uitgevoerde en de nog uit te voeren werken. Bestudering van deze paragraaf over
de periode 2007-2011 laat zien dat de informatie in deze paragraaf vooral financieel
gestuurd is. In de paragraaf wordt aangegeven wat het saldo van de voorziening
riolering is, hoeveel budget nog beschikbaar is en wat de geplande werken zijn.
Daarnaast wordt in de begroting bij het programma 2 ‘Leefomgeving’, onderdeel F
‘Milieu en Afval’ kort ingegaan op het hebben van een rioleringsbeleid.
Door de Raad is in het gemeentelijk rioleringsplan niet expliciet aangegeven of de
Raad over de voortgang van de speerpunten en doelstellingen geïnformeerd wil
worden en zo ja, hoe. Zowel de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ als het
onderdeel F ‘Milieu en Afval’, gaan inhoudelijk niet in op de voortgang van de
doelstellingen (o.a. voorkomen van wateroverlast, realiseren van de basisinspanning
en voortgang van de OAS-studies).
Bij het opstellen van een GRP vindt om de vier jaar een evaluatie plaats. De vier
jaarlijkse evaluatie biedt de Raad informatie over de voortgang van de doelstellingen
en andere daarin opgenomen activiteiten. De ambtelijke organisatie informeert de
Raad indien nodig via adviesnota’s over zaken die de riolering aangaan. Zo is de Raad
in 2009 en 2010 geïnformeerd over het capaciteitstekort en daarmee samenhangende
niet kunnen realiseren van de basisinspanning12.
Uit de interviews blijkt onder andere dat door het capaciteitstekort de gemeente
Moerdijk niet alle gestelde doelen uit het GRP heeft kunnen realiseren. Met de
beschikbare bezetting heeft de focus gelegen op het structureel beheer van de
riolering (en openbare ruimte). Als gevolg hiervan is er in de afgelopen jaren een
achterstand ontstaan in de vervangingsplanning voor het vrijvervalstelsel.
De
12

Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in verband met
verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals
geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015, (9 juni 2009, 5 augustus 2010),
gemeente Moerdijk.
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gemeente Moerdijk heeft een achterstand in het uitvoeringsprogramma voor
rioolvervanging/renovatie. Een inhaalslag staat momenteel voor 2012 en 2013 op de
planning.
Andere ontwikkelingen die niet in de programmabegroting terugkomen zijn onder
andere het feit dat ten aanzien van ongezuiverde lozingen vooralsnog 14 panden niet
worden aangesloten in verband met ontwikkelingen op deze locaties (bijvoorbeeld
uitbreidingen /sloop van deze panden). Overige panden zijn al aangesloten op
drukriolering of staan op de planning om in 2012 te worden aangesloten, zo blijkt uit
de documenten.
Verder heeft de OAS-Bath ernstige vertraging opgelopen. Het onderzoek is pas in het
najaar van 2011 formeel afgerond. Maatregelen ten aanzien van de vuiluitworp en
basisinspanning zijn dus nog niet uitgevoerd. In de af te sluiten afvalwaterakkoorden
(AWA’s) zal er een heroverweging van de OAS-maatregelen kunnen plaatsvinden in
samenspraak met het waterschap. Momenteel loopt er nog een discussie tussen
andere gemeenten en het waterschap over de afgesproken kostenverdeling binnen de
OAS.
Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de informatiebehoefte van de Raad
vooral financieel gedreven is en in mindere mate gericht is op de inhoudelijke
voortgang, die ook consequenties voor de financiën kan hebben.
Aan de normen gesteld bij subvraag ii wordt gedeeltelijk voldaan. Er wordt weliswaar
informatie verstrekt en gedeeld met de Raad, deze is echter niet zodanig dat de Raad
zich tijdens de uitvoering een goed beeld kan vormen van de mate waarin de doelen
worden gerealiseerd.
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6

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.

6.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek
de conclusies en aanbevelingen.

6.2

Algemene conclusie
Het door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid is over het algemeen als
effectief en doelmatig aan te merken. Het rioleringsbeleid van de gemeente kent een
aantal sterke punten en onder andere de volgende resultaten zijn bereikt: een
opgesteld GRP, effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en in
regionaal verband binnen Samenwerking Water West Brabant en goede afstemming
tussen riolen en wegen. Daarnaast kent het rioleringsbeleid van de gemeente een
aantal verbeterpunten, zoals het tijdig, vóór 1 januari 2013, opstellen van een
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en informatievoorziening aan de Raad
betreffende de realisatie van de inhoudelijke speerpunten en het wegwerken van
achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. Moerdijk beschikt echter over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijke
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddeld twee keer
zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in de regio.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en het beheerbestand is
volledig. Ter voorkoming van een schommeling in tarieven heeft de gemeente een
egalisatievoorziening opgesteld. Het saldo van de egalisatievoorziening is circa € 15
miljoen per 31.12.2011. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn achterstanden
ontstaan in investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels is er voldoende
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personeel en wordt ernaar gestreefd de achterstanden weg te werken en daarmee
aanspraak te maken op de reserves. Ook de vier optimalisatiestudies (OAS) zijn
inmiddels afgerond. De gemeente wacht de discussie rondom OAS Bath nog af om
een afvalwaterakkoord te kunnen opstellen. Maatregelen uit het afvalwaterakkoord
hebben mogelijk ook financiële consequenties en duidelijkheid daarover is van belang
voor het opstellen van het VGRP. De hoogte van de benodigde voorziening is
berekend op basis van contante waarde. Doordat is besloten geen rente meer bij te
schrijven zal de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zijn. Het gaat
daarbij om een belangrijk effect (bij een voorziening van € 15 mln. en een rente van
5% bedraagt dit jaarlijks € 750.000,0). Als de voorziening ook op basis van het
nieuwe VGRP nodig blijft, betekent dit dat in de toekomst de rioolheffing verhoogd zal
moeten worden. Verder is de gemeente hierdoor in de algemene dienst voor hetzelfde
bedrag afhankelijk geworden van de rente-opbrengst van de voorziening riolering. Als
er forse investeringen worden gedaan in de riolering, nemen deze inkomsten af.

6.3

Algemene invalshoek
Conform de Wet milieubeheer heeft de gemeente Moerdijk een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2007-2011. Bij het opstellen van
het GRP zijn relevante partners als het waterschap, de provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat door de gemeente betrokken. De partijen zijn tijdens overleggen met
de gemeente in de gelegenheid gesteld om input te geven op het GRP.
Met de verbreding van de zorgtaken voor gemeenten voor hemelwater en grondwater,
worden gemeenten wettelijk verplicht om voor 1 januari 2013 een verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) op te stellen. De gemeente Moerdijk beschikt nog
niet over een dergelijk plan, maar is in regionaal verband begonnen met het opstellen
van een VGRP. Binnen de werkeenheid van SWWB waar de gemeente aan deelneemt,
is Moerdijk trekker voor het opstellen van een regionaal VGRP. Een deel van de
andere deelnemers beschikt al over een VGRP. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP. In de periode juni-augustus 2012 zal het kostendekkingsplan worden
geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling opgenomen ten aanzien van het
hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige GRP naar een VGRP te “upgraden”.
Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013 voldoen aan de wettelijke verplichting
volgens de Waterwet.
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
De Moerdijkse gemeenteraad heeft naast algemene doelen en technisch-operationele
functionele eisen en bijbehorende maatstaven ook speerpunten vastgesteld in het
GRP. Dat laatste is te waarderen. In die zin is Moerdijk vergelijkbare gemeenten een
stap vooruit, door speerpunten te benoemen en focus aan te brengen in het beleid.
Over de voortgang van deze speerpunten wordt door de gemeente in de
informatievoorziening aan de raad niet gerapporteerd. De Raad heeft niet aangegeven
met welke frequentie en op welke wijze men over deze speerpunten geïnformeerd wil
worden.
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Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
De samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en in regionaal verband
verloopt goed. Periodiek is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met het
waterschap en in SWWB verband. Afspraken worden vastgelegd en periodiek
gemonitord.
De gemeente heeft voor het industrie- en haventerrein Moerdijk de
rioleringsverantwoordelijkheid gemandateerd aan het Havenschap Moerdijk. Daar
waar nodig vindt afstemming en overleg plaats tussen de gemeente en het
Havenschap, aangezien de gemeente Moerdijk eindverantwoordelijk is.
Moerdijk loost op een viertal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s). Voor alle vier
RWZI’s is een OAS studie uitgevoerd en inmiddels afgerond. Omtrent OAS Bath loopt
nog een discussie tussen een aantal gemeenten en het waterschap over de
afgesproken kostenverdeling.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden

6.4

Financiële invalshoek
De gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van
het rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk
gemaakt voor de lange en korte termijn. Het GRP is gebaseerd op actuele
inspectiegegevens van het rioleringsstelsel. In het verleden was er sprake van een
personeel capaciteitstekort. Sinds 2010 beschikt de gemeente over voldoende fte’s
om een inhaalslag te maken o.a. in onderhoudswerkzaamheden, het behalen van de
basisinspanning en het opstellen van het VGRP.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. In 2010 was er sprake van een dekkingspercentage van
105,58%. Voor 2011 bedraagt het dekkingspercentage 99,27%.
De gemeente
analyseert nog wat de mogelijke oorzaak is voor het hoge dekkingspercentage in
2010. De gemeente zou de dekkingspercentages van de afgelopen en komende jaren
nader moeten analyseren om de kostendekkendheid dichter bij 100% te kunnen
brengen.
De ontwikkeling van de egalisatievoorziening à € 15 miljoen leek volgens de
rioolberekening uit 2007 tot en met 2045 structureel toe te nemen. Geconstateerd is
dat het GRP op basis van de contante waarde methode is berekend, waarbij de
jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt zijn. In het
kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en met 2046
hierdoor naar circa 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt naar nu
(op basis van 5% rente) komt dit uit op circa 6 miljoen. In 2010 is in het kader van de
bezuinigingen besloten om geen rente meer te berekenen over het bedrag van de
voorziening. Dit betekent dat de voorziening op langere termijn niet meer toereikend
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zal zijn, uitgaande van het huidige tarief door het ontbreken van onder andere de
rentecomponent. In de algemene conclusie werd daarbij al gewezen op de risico’s van
een mogelijk hogere rioolheffing in de toekomst en de afhankelijkheid van de
algemene dienst van deze rente-opbrengst. De effecten zijn pas goed inzichtelijk te
maken als ook de benodigde toekomstige investeringen in de riolering helder zijn
gemaakt in het kader van het VGRP.
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
•
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de rente-opbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing
•
de financiële consequenties van de inhaalslag en
•
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties
voor het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk is sprake van een goede inhoudelijke en financiële afstemming tussen
rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie van wegen. De
technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering zijn op
elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de weging zal
plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
De wijze van kostentoerekening is gebaseerd op het GRP van de gemeente Moerdijk
met een meerjarenperspectief (tot en met 2066) voor onderhoud, vervanging en
reconstructie. De opbouw van de rioolheffing is inzichtelijk en blijkt uit het “Model
transparantie opbouw leges en heffingen” (de kostendekkendheidsberekening) die
door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark van
RIONED. Verwonderpunten uit de benchmark zijn op ambtelijk niveau besproken, het
verdient aanbeveling het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van andere gemeenten
op hoofdlijnen nog nader te analyseren. Uit de benchmark blijkt dat Moerdijk een
hoger tarief hanteert voor meerpersoonshuishoudens. In onderstaande tabel is een
mogelijke verklaring gegeven voor een hoog en laag tarief in 2011.
Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan gemiddeld.

Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring voor het verschil.
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6.5

Bestuurlijke invalshoek
De raad in Moerdijk heeft kaders gesteld in het rioleringsplan van 2007. Middels het
aanbieden van alternatieve scenario’s is de raad destijds in staat gesteld om keuzes te
maken en kaders te stellen.
De Moerdijkse raad heeft niet aangegeven hoe deze over speerpunten in het beleid wil
worden geïnformeerd. De raad is bij het opstellen van het GRP inhoudelijk betrokken
geweest, maar in de uitvoering lijkt de Raad zich in onvoldoende mate een beeld te
kunnen vormen over de inhoudelijke realisatie van het rioleringsbeleid.
Voor de aanbeveling verwijzen wij naar aanbeveling 2.
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Reactie College
Op 18 juni 2012 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 8
augustus 2012. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een quick scan uitgevoerd naar het onderwerp
“Rioleringsbeleid”. Wij hebben kennis genomen van de conceptrapportage d.d. 18 juni
2012 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Algemene conclusie
De conceptrapportage “Rioleringsbeleid” geeft ons een duidelijk beeld over de sterke
punten van het rioleringsbeleid van de gemeente Moerdijk (o.a. opgesteld GRP en
effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta). Daarnaast brengt de
conceptrapportage ook de items in beeld die op het gebied van rioleringsbeleid nog
verder ontwikkeld en verbeterd kunnen
worden, zoals de verbetering van de
informatievoorziening aan de raad omtrent de realisering van de inhoudelijke
speerpunten en het wegwerken van achterstanden in investeringen en
onderhoudswerkzaamheden.
Gelet op het bovenstaande kunnen wij ons vinden in uw conclusie (pagina 34) dat het
door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid over het algemeen als effectief
en doelmatig aan te merken is, maar dat het rioleringsbeleid ook nog enkele
verbeterpunten kent.
Ten aanzien van de 2e alinea van de algehele conclusie geven wij nog de volgende
tekstuele aanpassing:
“Het tarief voor meerpersoonshuishoudens………………… Dit verklaart waarom er in
Moerdijk gemiddeld twee keer zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in
de regio.“
Aanbevelingen
Hieronder gaan we nader in op de aanbevelingen zoals vermeld op in de hoofdstukken
6.3 tot en met 6.5 (pagina 35 e.v.).
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
Wij onderschrijven deze aanbeveling en hebben de voorbereidingen voor het
upgraden van het huidige GRP reeds opgestart. Het upgraden van het GRP naar een
VGRP is een individueel traject, dat Moerdijk voor 2013 afgerond moet hebben.
Parallel hieraan wordt – in samenwerking met de partners binnen de SWWB - het
gezamenlijke traject voor het VGRP en overkoepelend afvalwaterplan opgestart. Dit
gezamenlijke traject heeft een verwachte looptijd van anderhalf jaar (2014).
Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
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waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
Wij delen uw mening dat de betrokkenheid van de raad bij het rioleringsbeleid/-plan
verbeterd kan worden. Wij zullen hiertoe – in het kader van het upgraden van het
huidige GRP naar het nieuwe VGRP - in samenwerking met de raad de vereiste
verbetervoorstellen ontwikkelen.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden.
Wij onderschrijven deze aanbeveling, maar merken hierbij wel op dat het afsluiten
van een afvalwaterakkoord is gerelateerd aan de discussie omtrent OAS Bath
(kostenverdeling) en aan de uitkomsten uit de verbrede heroverweging (resultaten
verwacht eind 2012).
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de renteopbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing;
de financiële consequenties voor de inhaalslag en
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties voor
het kostendekkingspercentage.
Wij delen uw zorg over de verwachting dat de egalisatievoorziening op langere termijn
niet meer toereikend zal zijn en dat dit bepaalde consequenties en risico’s met zich
meebrengt. Gelet hierop nemen wij uw aanbeveling ter harte en zullen wij
bovengenoemde items betrekken bij het opstellen van het VGRP en de raad
alternatieve keuzes terzake voorleggen.
Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een
vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort; de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring van het verschil.
De betreffende analyse (op hoofdlijnen) zullen wij meenemen bij het traject voor het
opstellen van het nieuwe VGRP.
Ten aanzien van de 5e alinea op pagina 37 geven wij nog de volgende tekstuele
aanpassing:
“De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark
van RIONED.”

Vervolgprocedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en
duidelijk is welke aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen wij
(bij het traject voor het opstellen van het VGRP) verdere invulling aan de
aanbevelingen geven.
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Monitoring aanbevelingen
Wij nemen dit rekenkameronderzoek op in de lijst van uit te voeren
nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek wordt
bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen zijn
uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan
de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op
de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een
rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel
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Nawoord
De Rekenkamer heeft met waardering kennis genomen van de brief van het College.
Uit de reactie blijkt dat wordt ingestemd met de conclusies en aanbevelingen.
Daarnaast wordt met een inhoudelijke toelichting ook aangegeven op welke wijze een
vervolg aan de aanbevelingen wordt gegeven, c.q. de uitvoering en effecten daarvan
zullen worden gevolgd en aan de raad gerapporteerd.
De in de brief voorgestelde tekstuele correcties zijn in de rapportage verwerkt.
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Bijlage 1: Wettelijk kader en Productwijzer
Nationaal beleid
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van
kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie
tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt
voortaan
samengewerkt
op
basis
van
afspraken
in
plaats
van
vergunningvoorschriften.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte
lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm
bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de
Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale
wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) 13 . 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 dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle
indirecte lozingen inclusief de emissies naar lucht en bodem.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.

13

www.waterwet.nl, februari 2012.
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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:
c. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
d. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die
relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:
de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;
de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;
de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.
Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in
de afvalwaterketen met gemeenten en provincie 14 . De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het rapport ‘Riooloverstorten
deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basisinspanning heeft als doel
om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.
Financieel wettelijk kader
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. Artikel 228a bepaalt dat
onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de
inzameling
en
het
transport
van
huishoudelijk
afvalwater
en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,
te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing
ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

14

www.brabantsedelta.nl, februari 2012.
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bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De watersysteemheffing is bedoeld voor de inzameling en verwerking van regenwater, alsmede
voor het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De gemeentelijke watertaken die uit de rioolheffing bekostigd mogen worden, zijn de
taken die betrekking hebben op:
a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel
van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater
(zogenaamde IBA’s);
b. de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering
brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend
hemelwater; en
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of terugbrengen in het
oppervlaktewater of op of in de bodem van grondwater, alsmede verbetering van
de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of hydrologische compartimentering van de bodem.
Het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf is
in de wet overgelaten aan het gemeentebestuur, om het de gemeenten mogelijk te
maken zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het systeem dat zij gebruikten voor
de heffing van het rioolrecht.
Door de VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010)
opgesteld. Het model is een hulpmiddel voor gemeenten om zichtbaar te maken welke
kosten in rekening worden gebracht voor de diensten en de taken van de gemeente.
Het model presenteert een stappenplan met controlevragen om te komen tot een
transparante kostentoerekening.
Daarnaast is door het Ministerie van BZK een Handreiking kostentoerekening leges en
tarieven uitgebracht (januari 2010). In deze handreiking wordt het wettelijk kader ten
aanzien van o.a. de rioolheffing geschetst en is inzicht gegeven in de doorberekening
van de kosten in de rechten, heffingen en tarieven die maximaal 100%
kostendekkend mogen zijn. Voor meer informatie wordt gemakshalve verwezen naar
het model en de handreiking.
Productwijzer
Deze productwijzer geeft een korte omschrijving van enkele belangrijke vooral
financiële begrippen van het rioleringsbeleid. Dit is bedoeld om het rapport
toegankelijker te maken voor de lezer.
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Gemeentelijke zorgplicht
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg
en het onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de
openbare ruimte. Een goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage
aan de natuur, het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.
Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe
woonwijk of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg
van het nieuwe riool meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat
worden. Het onderhouden van de riolering behelst onder andere het inspecteren,
reinigen en repareren van rioolbuizen. Inspectie gebeurt veelal in combinatie met
reiniging en volgens een cyclus, waarbij één keer in de zoveel jaar een rioolbuis
wordt geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie wordt een
nieuwe inspectie gepland of wordt bijvoorbeeld een reparatie gepland. Door
reparatie kan de levensduur van de riolering worden verlengd. Als de kosten van
reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de rioolbuis is te hoog geworden,
kan worden overgegaan tot vervanging.
Rioolvervanging
Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn
ook gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van
invloed zijn op de levensduur van de riolering, zoals de bodem en
grondwatergesteldheid, kwaliteit van het afvalwater, illegale lozingen, toename
gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van inspecties en de snelheid waarmee
reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere onderdelen van het rioleringstelsel,
zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een andere levensduur, maar daar zal
op deze plek niet nader op worden ingegaan.
Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer
omdat de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten
combineren het vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten /
herbestraten van de weg en/of openbare ruimte. Op deze manier worden kosten
bespaard en wordt de overlast voor burgers verminderd.
Financiële doorkijk
Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen
kan een planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel
gemeenten maken een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten
zich op langere termijn ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de
rioolheffing op de korte en langere termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in
de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu reeds een (geleidelijke) verhoging van de
rioolheffing worden overwogen om toekomstige generaties niet te confronteren
met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële doorkijk duidelijk welke
investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening mee worden
gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor
de inhuur van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een
egalisatievoorziening, zodat de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing
In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een
gemeente worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met
betrekking tot de zorg voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de
grondwaterstand.
Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing.
Gemeenten hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals
bijvoorbeeld het water-verbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige
gemeenten onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte
tarieven gehanteerd voor grootgebruikers.
Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden
besteed, vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een
‘gesloten’ systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In
het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van
100% kostendekkingsgraad. Dit uitgangspunt staat ook aan de basis van de
financiële doorkijk.
De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door
omstandig-heden de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan
ervoor worden gekozen om in een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien
(in plaats van in één jaar de burger te confronteren met een sterke stijging of
daling van het tarief van de rioolheffing).
Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de
begrote kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden
uitgesteld.
De
geraamde
kostendekkingsgraad
en
de
werkelijke
kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling hiervan over de jaren) is daarmee een
goede (financiële) indicator voor de riolering.
Egalisatievoorziening
Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de
jaren de pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de
kosten van de riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten,
wordt geld gestort in de voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld
onttrokken aan de voorziening. Daarmee heeft de voorziening een dempende
werking op de fluctuaties in de kosten over de jaren heen. En daarmee heeft de
voorziening dus een dempende werking op de fluctuaties in de tarieven voor de
rioolheffing voor de burgers.
Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt
of wordt uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een
egaliserende werking. Als een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit
een teken dat in het verleden teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers
en bedrijven hebben in de voorgaande jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door
de rioolheffing (eenmalig) te verlagen en deze verlaging te betalen uit de (te
hoge) voorziening, kan de voorziening weer op het gewenste niveau worden
gebracht.
Activeren of sparen
Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van
nieuwe riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of
aanleg van een rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die
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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.
De balanswaarde van de rioolbuis daalt jaarlijks met de afschrijvingslasten. Na
verloop van tijd (zoals gezegd bedraagt dit bij de meeste gemeenten voor de
riolering ongeveer 60 jaar) is de balanswaarde gelijk aan nul. Vanaf dat moment
vervallen de jaarlijkse kapitaallasten. De rioolbuis is volgens de administratie
afgeschreven. De boekhoudkundige waarde hoeft niets te zeggen over de
technische staat van de riolering. Het is goed mogelijk dat de werkelijke
levensduur van de riolering langer of korter is.
Om de aanleg of vervanging van de riolering te financieren moet geld worden
geleend. De paragraaf Financiering in de programmabegroting en jaarrekening
geeft meer (algemene) informatie over de financiering door de gemeente. De
financieringsrente en afschrijvings-lasten vormen samen de kapitaallasten. De
paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" geeft weer hoe wordt omgegaan met
financiering en activering van specifieke onderdelen, zoals riolering.
Er zijn ook gemeenten die de aanleg of vervanging van een rioolbuis niet activeren
op de balans. Deze gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de aanleg /
vervanging geld gespaard en dit geld gestort in een bestemmingsreserve of
voorziening, specifiek voor de riolering. Op het moment dat aanleg/vervanging aan
de orde is, worden de kosten gedekt
vanuit deze bestemmingsreserve of
voorziening.
Realisatie van projecten
Indien werkzaamheden aan de riolering in enig jaar uitlopen of worden uitgesteld,
schuiven kosten door naar latere jaren. De kosten voor de riolering vallen in dat
ene jaar daarmee lager uit dan begroot, terwijl er bij de bepaling van het tarief van
de rioolheffing wel van de begrote kosten was uitgegaan. De werkelijke
kostendekkingsgraad kan door het uitlopen of uitstellen van werkzaamheden hoger
komen te liggen dan de 100% kostendekkingsgraad waar in de berekening van het
tarief van is uitgegaan.
Indien structureel werkzaamheden aan de riolering worden uitgesteld en/of het
beschik-bare budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen
werkachter-standen ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de
gaten te houden om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd
wordt met ‘inhaalslagen’, die weer consequenties hebben voor de benodigde
formatie en de ontwikkeling van het tarief.
Stabiel systeem
Bij de riolering heeft de gemeente te maken met een combinatie
investeringen, opbrengsten uit rioolheffing en toevoegingen / onttrekkingen
reserves en voorzieningen. Dit maakt de riolering in financieel opzicht tot
relatief complex financieel product van de gemeente. Er is daarbij sprake van
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van
aan
een
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.

51

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

52

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

Bijlage 2: Literatuurlijst
Gemeente Moerdijk
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Gemeentelijk Riolerings Plan 20072011, ( 1 mei 2007), gemeente Moerdijk.
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in
verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de
rioleringszorg en de ambities zoals geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het
Waterplan 2009-2015, (9 juni 2009), gemeente Moerdijk.
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in
verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de
rioleringszorg en de ambities zoals geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het
Waterplan 2009-2015, (5 augustus 2010), gemeente Moerdijk.
Adviesnota
Burgemeester
en
Wethouders,
Vaststelling
Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2008-2011, (20 september 2007),
gemeente Moerdijk.
Afdelingsplan R&B 2007, gemeente Moerdijk.
Afdelingsplan R&B 2008, gemeente Moerdijk.
Afdelingsplan R&B 2009, gemeente Moerdijk.
Begroting 2008, gemeente Moerdijk.
Begroting 2011, gemeente Moerdijk.
Beheerstrategie GBI Riolering gemeente Moerdijk, (24 december 2004),
Oranjewoud i.o.v. gemeente Moerdijk.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport
2010 Moerdijk, Stichting RIONED.
Besprekingsverslagen Waterpanel, periode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007),
Grontmij Nederland bv i.o.v. gemeente Moerdijk, bijlage 1.
Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (20 juli 2007),
Grontmij B.V. i.o.v. gemeente Moerdijk, vastgesteld 20 september 2007.
Gemeentelijk Waterplan Moerdijk, Beleid en ambities, (2008), gemeente Moerdijk
en Waterschap Brabantse Delta, vastgesteld 13 november 2008.
Jaarverslag 2007, gemeente Moerdijk.
Jaarverslag 2008, gemeente Moerdijk.
Jaarverslag 2009, gemeente Moerdijk.
Jaarverslag 2010, gemeente Moerdijk.
Onderzoek personele middelen rioleringszorg gemeente Moerdijk, (3 september
2008), gemeente Moerdijk.
Programmabegroting 2009, gemeente Moerdijk.
Raadsvoorstel Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan planperiode 2007-201,
(20 september 2007), gemeente Moerdijk.
Themakaart kansen en knelpunten Moerdijk.
Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december
2009) Waterschap Brabantse Delta.

53

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

Overige documenten
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Bijlage 3: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Moerdijk
-

dhr. Ico Goedhart (manager afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte)
dhr. Wim Kaptein (teamhoofd advies en werkvoorbereiding, afdeling RBOR)
dhr. Steven Vischer (beleidsadviseur riolering, afdeling RBOR)
dhr. Werner Voermans (GBI-coördinator)
dhr. Louis Koevoets (wethouder, portefeuille Inrichting en beheer openbare
Ruimte, Water)
dhr. Nico Dominicus (financieel adviseur)
mw. Ingrid Kocken (financieel adviseur)

Overige
Sjoerd Koenraadt (adviseur water -en emissiebeheer Waterschap Brabantse
Delta, accountmanager / aanspreekpunt voor de gemeenten Moerdijk, Bergen op
Zoom, Steenbergen).
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Bijlage 4: 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. Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
Norm: De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld
aangegeven hoe de Raad daarover gerapporteerd wil worden.

en daarbij is

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.
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. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en op lange termijn?
Norm: Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de
riolering. Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte
termijn.
iii. Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Norm: De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van
riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
iv. 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
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rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
v. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van de rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van
de rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
vi. Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente.
Voor
“verwonderpunten”
(opmerkelijke
verschillen
tussen
gemiddelden uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring
voorhanden of zijn maatregelen genomen.
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. Uit de
rapportages blijkt de mate waarin doelen worden gerealiseerd.
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?
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.
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Bijlage 5: Doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden gemeente Moerdijk
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Bijlage 6: Aandachtspunten Raad
De Moerdijkse gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten voor
het onderzoek mee te geven en aanvullende vragen te stellen.
Vanuit de fractie Onafhankelijk Moerdijk zijn de onderstaande aandachtspunten
ingebracht:
Aandachtspunten Raad Moerdijk
Wat de gevolgen zijn van het vooruitschuiven
van het actualiseren van het GRP, waardoor
een steeds verder oplopende voorziening
(rond de 15 mio)?

Verwerking
aandachtspunten
/
toelichting
Zie § 4.1
Toelichting ambtenaren Moerdijk:
De oorzaken (en ook gevolgen) van het
vooruitschuiven van het nieuwe GRP en de
oplopende voorziening naar 15 miljoen
kunnen (grotendeels) los van elkaar
worden gezien. Het oplopen van de
voorziening is voornamelijk het gevolg
van:
1. Achterstand in onderhoudswerkzaamheden door onvoldoende invulling van
personele capaciteit in de afgelopen
planperiode (werk is uiteindelijk blijven
liggen). Ten aanzien van de achterstand
wordt in 2012 en 2013 een inhaalslag
gemaakt. Voor de begrote investeringen
worden
kredieten
gevoteerd.
De
kapitaallasten (rente en afschrijving) van
deze kredieten worden op begrotingsbasis
al uit de egalisatievoorziening onttrokken;
het doorschuiven van de werkzaamheden
naar 2012 heeft geen gevolgen voor de
stand van de voorziening.
2. Onduidelijkheden/ vertragingen in het
proces van OAS Bath. De oorspronkelijk
geplande investeringen uit het GRP voor
het behalen van de basisinspanning (=
milieumaatregelen) zijn daarom 'on hold'
gezet. We gaan als gemeente immers
geen maatregelen uitvoeren als achteraf
blijkt dat deze niet doelmatig / effectief
zijn. Inmiddels is in het najaar van 2011
de OAS studie afgerond. Op basis van de
uitkomsten worden in het 2e kwartaal van
2012
met het waterschap concept
afvalwaterakkoorden opgesteld en worden
aan de hand van een heroverweging
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Heeft de raad voldoende zicht op / informatie
over het huidige kwaliteitsbeeld van het
gemeentelijk rioolstelsel?
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knopen doorgehakt over de nog uit te
voeren maatregelen.
Zolang de maatregelen (en dus de kosten)
nog niet voldoende inzichtelijk zijn, heeft
het
niet
veel
zin
om
het
kostendekkingsplan al bij te stellen. De
uitkomsten
van
de
kostendekkingsberekening zullen dan een
vertekend beeld laten zien, indien de
investeringen niet volledig of buiten
beschouwen worden gelaten.
Zie §5.1 en §5.2

Is er voldoende aandacht voor de zwakke
plekken, zoals geringe doorlaat onder de
A59?

Valt buiten de scope van de quick-scan

Is
er
een
afdoende
koppeling
naar
nieuwbouwplannen (juiste maaiveldhoogtes)?

Zie §2.1, §4.6

Wordt er bij vervanging ook rekening
gehouden met verandering van het klimaat;
hierdoor komt er meer neerslag in grote
hoeveelheden waardoor dit niet verwerkt kan
worden door onvoldoende capaciteit en er in
bepaalde wijken wateroverlast ontstaat?

Zie verder §4.3 en §4.6

In het verlengde van het vorige punt: is de
samenwerking met het waterschap en andere
relevante partners voldoende ingevuld?

Zie §3.3

In hoeverre is er sprake van slim (innovatief)
beleid waardoor de rioolrechten kunnen
dalen?

Zie §4.2
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond
Uit een inventarisatie van te onderzoeken onderwerpen voor 2012 heeft de
Rekenkamer West-Brabant een onderzoeksplan voor 2012 opgesteld. In dat
onderzoeksplan is een quick-scan opgenomen naar rioleringsbeleid- en beheer in de
gemeenten Moerdijk en Etten-Leur. Daarbij is door de gemeenten gerefereerd aan de
rekenkameronderzoeken naar rioleringsbeleid- en beheer in zeven gemeenten in
West-Brabant die in 2011 zijn uitgevoerd.
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.
Het rioleringsbeleid- en beheer van gemeenten is vanuit inhoudelijk en financieel
oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.
Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de
waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen
en laten en hebben 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
gemeenten
(zie
hiervoor
de
eerder
verschenen
koepelnotitie
op
www.rekenkamerwestbrabant.nl).
Bij het eerdere onderzoek naar rioleringsbeleid is gekeken van uit vier invalshoeken:
beleidsmatig, financieel, technisch en bestuurlijk. In het onderzoek van 2011 zijn
daarbij 33 onderzoeksvragen gesteld. In deze quick-scan worden alleen die vragen
meegenomen die in tenminste enkele gemeenten tot waardevolle bevindingen en
aanbevelingen hebben geleid. Daarbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de
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leer- en verbeterpunten op hoofdlijnen voor het rioleringsbeleid, de financiering en de
betrokkenheid van de Raad.
Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. Algemeen: totstandkoming van het rioleringsbeleid en duidelijke doelstellingen
b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid zijn verbonden c.q. de wijze
waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.

1.2

Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek heeft de Rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.
a.
i.
ii.
iii.

Algemeen
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve
samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?

b.
i.

Financieel
Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en
korte termijn?
Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en lange termijn?
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en
beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /
renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten
toegerekend?
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?

ii.
iii.
iv.

v.
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vi.

Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?

c.
i.
ii.

Bestuurlijk
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de gelegenheid
gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?

Aan de fracties van de Moerdijkse gemeenteraad is tevens de gelegenheid geboden
om aandachtspunten in het onderzoek mee te geven. In bijlage 6 zijn deze
aandachtspunten en vragen opgenomen. Aangezien een groot deel van de vragen
overlapt met de onderzoeksvragen van de Rekenkamer, zijn deze niet apart verwerkt
in het rapport. In de bijlage is wel aangegeven op welke plek de antwoorden op de
vragen te vinden zijn.

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 en mw. L. de Jong-Stabel. De feitelijke
onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderzoeksteam van PwC
bestaande uit dhr. L. Th. van den Dool, mw. M. Stevens en mw. P. Mbundu.
De Rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 4), 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 2008 t/m 2011.
Op basis van documentstudie (zie bijlage 2) en (groeps)interviews (zie bijlage 3 voor
lijst van geïnterviewde personen), 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.

1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Moerdijk 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 Moerdijk en schetst
het wettelijke kader van rioleringsbeleid.
Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.
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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.
In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
De reactie van het College is integraal in hoofdstuk 7 opgenomen.
Hoofdstuk 8 bevat het Nawoord van de Rekenkamer
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2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Moerdijk
De gemeente Moerdijk bevindt zich in het noord westen van Noord-Brabant en is een
middelgrote gemeente met bijna 37.000. Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten,
Willemstad en Fijnaart zijn de grootste kernen van Moerdijk, daarnaast zijn er nog elf
kleinere kernen1. De totale oppervlakte van de gemeente Moerdijk omvat circa 185
km2.
Uit de RIONED-benchmark blijkt dat de gemeente overwegend is gelegen op matig
slechte grond (klei). De riolering bestaat in Moerdijk uit relatief veel gemengd stelsel
en een gangbare hoeveelheid mechanische riolering. Buiten de nieuwbouwlocaties van
de afgelopen jaren is er weinig gescheiden stelsel aanwezig binnen de gemeente.
De lengte van de vrijvervalriolering omvat 203 km buis. Dit is lager dan gemiddeld in
de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis). De gemeente Moerdijk heeft
relatief veel gemalen. Per 200 km vrijvervalriolering zijn dat er 35,9 terwijl dat er
gemiddeld in de regio 17,9 zijn en landelijk 16,6 2 . Dit komt mede door het grote
buitengebied van de gemeente. Moerdijk beschikt over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijk kleine
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddelde twee keer
zoveel gemalen vrijvervalriolering liggen.
Het afvalwater wordt via vrijvervalriolen, gemalen en persleidingen getransporteerd
naar vier verschillende rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s) in Moerdijk. De
kernen Willemstad en Helwijk lozen op RWZI Willemstad, waar de gemeente Moerdijk
als enige gemeente op loost. De kern Zevenbergschen Hoek loost op zuivering
Nieuwveer in Breda. Het industrieterrein Dintelmond heeft een eigen zuivering
Dinteloord. Het afvalwater van de overige kernen wordt getransporteerd naar RWZI
Bath3.
De gemeente Moerdijk is vrij uniek door het hebben van een Havenschap. Het
Havenschap Moerdijk is (als o.a. beheerder) verantwoordelijk voor de riolering op het
industrie- en haventerrein Moerdijk. Het Havenschap Moerdijk is een
gemeenschappelijke regeling en kent twee deelnemers, de Provincie Noord-Brabant
en de gemeente Moerdijk. In het kader van de Gemeenschappelijke regeling
Havenschap zijn de bevoegdheden op grond van de artikelen 4.22 en 4.23 Wet
Milieubeheer aan het Havenschap Moerdijk gedelegeerd voor het grondgebied van het
havenschap. Taken met betrekking tot de gehele rioleringszorg liggen bij Havenschap
Moerdijk. De zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater maken hier
integraal onderdeel van uit. De gemeente Moerdijk is wel formeel verantwoordelijk.
Het Havenschap is geen onderzoeksobject van deze quick-scan aangezien met name
naar de zorgplicht van de gemeente Moerdijk wordt gekeken in relatie tot het
Gemeentelijk Rioleringsplan. Het Havenschap Moerdijk beschikt over een eigen
1
2

3
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www.moerdijk.nl, februari 2012.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Moerdijk,
Stichting RIONED.
Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (2007), gemeente Moerdijk, p. 23.
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Havenschap Rioleringsplan 2007-2011 (HRP). Dit plan is in samenspraak met de
gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse Delta tot stand gekomen.

2.2

Wettelijke kaders
Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus
(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk en regionaal). In deze paragraaf wordt
kort stil gestaan bij relevante wettelijke kaders. In bijlage 1 is aanvullende informatie
opgenomen over het wettelijke kader en financiële begrippen (de productenwijzer).
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.
Een andere Europese richtlijn, is de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Het doel van de
richtlijn is het beschermen van het milieu tegen de nadelige gevolgen van de lozing
van stedelijk afvalwater en van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken 4 .
Hieronder vallen ook riooloverstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau
geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van
de Wet milieubeheer.
Nationaal beleid
Op nationaal niveau dienen gemeenten te voldoen aan diverse wet- en regelgeving
betreffende riolering. In de Wet gemeentelijke watertaken worden naast de
traditionele gemeentelijke zorg voor afvalwater expliciet zorgplichten benoemd voor
hemelwater en grondwater. Daarbij wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van
de perceeleigenaar voor maatregelen op het eigen terrein. De gemeente heeft een
zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te
voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en
niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De wet regelt tevens de
verbreding van het gemeentelijk rioolrecht tot een bestemmingsheffing, mits
maatregelen zijn opgenomen in een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
(voorzieningen
bekostigen
voor
hemelwaterafvoer
en
de
aanpak
van
grondwaterproblemen in bebouwd gebied).
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten
zijn samengevoegd 5 . De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke

4
5

http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
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 , 2012).
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ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater
bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de
Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor
lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.
riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse
waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met
duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met
diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder
uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.
Andere relevante beleidsdocumenten zijn:
a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
b. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het
Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015
vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,
voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem
robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
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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 gelegd tijdens gebiedsprocessen. Tot slot biedt
het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en aanpassen6.
De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van optimalisatie afvalwatersysteemstudies (OAS studies) en het in beeld brengen van de wateropgave.
De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen
welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool
op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de
bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.
Moerdijk
De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Moerdijk is de zorg van de
riolering opgenomen in de volgen documenten:
Gemeentelijke Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011
Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2007-2010
Gemeentelijk Waterplan Moerdijk
Beheerproducten gemeente Moerdijk
Beheerstrategie GBI
Keur / Nota Stedelijk water – uitwerking riolering
Gemeentelijke bouwverordening.
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 (zie verder bijlage 1).

6

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

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
GRP
Hoofdstuk 2 heeft de belangrijkste wettelijke kaders geschetst waaronder het beleid in
Moerdijk wordt gevormd en uitgevoerd.
In de onderzoeksperiode van de quick-scan (2008 t/m 2011) heeft de gemeente
Moerdijk het Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2007-2011 7 opgesteld conform
artikel 4.22 van de Wet milieubeheer. De Raad heeft de nota op 20 september 2007
vastgesteld.
In het gemeentelijk rioleringplan (GRP) geeft de gemeente Moerdijk aan op welke
wijze zij haar rioleringszorg in de planperiode vorm wil geven. Het plan is in
samenwerking met het bureau Grontmij en in nauwe samenwerking tussen de
technische en financiële afdeling van de gemeente Moerdijk tot stand gekomen. Bij
het opstellen van het plan zijn daarnaast het Waterschap Brabantse Delta, de
Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland nauw
betrokken geweest.
VGRP
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in 2013 een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen waarin de bredere watertaken zijn opgenomen.
De gemeente Moerdijk heeft nog geen VGRP opgesteld. Uit de interviews is gebleken
dat dit een aantal redenen heeft. Eén van de redenen om het opstellen van het VGRP
uit te stellen, heeft te maken met de beperkte personele capaciteit in 2010 en de
eerste helft van 2011 waardoor het proces van het opstellen van het VGRP vertraging
7

Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, planperiode 2007-2011, (20 juli 2007), gemeente Moerdijk.
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heeft opgelopen. Inmiddels is het capaciteitstekort verholpen en is de binnendienst
uitgebreid met 2 fte’s.
Een andere reden voor de vertraging van het VGRP is het in regionaal verband
opstellen van een verbreed rioleringsplan. De gemeente Moerdijk neemt deel aan het
samenwerkingsverband SWWB (Samenwerking Water West Brabant). SWWB bestaat
uit 27 gemeenten en 3 waterschappen en is een samenwerkingsverband op het
gebied van water en riolering. Moerdijk maakt deel uit van de werkeenheid 1 waarbij
op korte termijn een regionale samenwerking wordt opgestart voor het opstellen van
een gezamenlijk VGRP en een overkoepelend afvalwaterplan. Een gezamenlijk VGRP
moet leiden tot een uniforme werkwijze en uniform beleid. Streven is om in een
gezamenlijk VGRP alle investeringen in de waterketen op te nemen. Binnen de
werkeenheid is Moerdijk trekker voor het opstellen van een gezamenlijk VGRP.
Een groot deel van de gemeenten binnen de werkeenheid beschikt al over een VGRP.
Aangezien het enige tijd kost om gezamenlijk een VGRP op te stellen en het wettelijk
verplicht is om voor 2013 een VGRP op te stellen, streeft de gemeente Moerdijk er
naar om voor die tijd het eigen beleid te actualiseren. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP opgesteld. In de periode juni-augustus 2012 zal het
kostendekkingsplan worden geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling
opgenomen ten aanzien van het hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige
GRP naar een VGRP te “upgraden”. Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013
voldoen aan de wettelijke verplichting volgens de Waterwet.
Ondanks het feit dat de gemeente Moerdijk formeel niet over een VGRP beschikt, zijn
de drie gemeentelijke zorgplichten (voor afval-, hemel– en grondwater) wel in het
huidige GRP ingebed. Ambtelijk realiseert men zich dat in het VGRP de bredere
zorgplichten van de gemeente aandacht zullen moeten krijgen.
Geconstateerd wordt dat de gemeente Moerdijk voldoet aan de norm om een GRP op
te stellen binnen de wettelijke kaders. De gemeente heeft wettelijk nog de tijd tot
2013 om een VGRP op te stellen.
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3.2

Duidelijke doelstellingen
Subvraag:
ii.
Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld
Norm:
De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld en daarbij is aangegeven hoe de
Raad daarover gerapporteerd wil worden.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
Doelstellingen
De Raad heeft de volgende zes doelen vastgesteld in het GRP:
1. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat afstroomt van openbaar gebied en tevens het
hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op particulier terrein;
3. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt
(gemaal); waarbij
4. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden
voorkomen; en
5. Geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het
woord);
6. Een doelmatige oplossing zoeken voor structurele nadelige gevolgen voor de
gebruiksfuncties binnen het gemeentelijke gebied als gevolg van de aanwezige
grondwaterstand.
Aan de doelen zijn functionele eisen en bijbehorende maatstaven gekoppeld om te
kunnen toetsen of de doelen worden gehaald (zie bijlage 5). De doelen met daarbij
behorende functionele eisen zijn helder en meetbaar geformuleerd volgens de
landelijke methodiek uit de Leidraad Riolering. In de bijlage is aangegeven dat per
functionele eis maatstaven zijn benoemd. Ook is met de meetmethoden aangegeven
hoe de maatstaven gemeten dienen te worden.
Speerpunten
Speerpunten die bij de totstandkoming van het vigerende GRP zijn meegegeven aan
de Raad, zijn8:
Alle noodzakelijke rioleringsmaatregelen structureren tot een realiseerbare
planning qua tijd, aanwezige personele capaciteit en geld.
Tijdens de looptijd van het nieuwe GRP het reguliere beheer en onderhoud op
structurele wijze voortzetten.
Anticiperen op te verwachten wetswijzigingen (stedelijke wateropgave, waterbergingsopgave, Wet gemeentelijke watertaken en verbreed rioolrecht). Maatregelen
en kosten voor zover mogelijk reeds benoemen.
Om in te spelen op de rol van de zorgplicht van het grondwater moet de
onderzoeksstrategie voor verkrijging van de basisgegevens ingevuld worden.
Personele consequenties van veranderende focus moeten inzichtelijk worden.

8

Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk, bijlage 1.
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Geïnterviewden hebben daarnaast de volgende door
speerpunten benoemd:
Stijging van rioolheffing zoveel mogelijk beperken.
Voorkomen van wateroverlast op straat.
Ontkoppelen van hemelwater.

de

Raad

geformuleerde

In het GRP heeft de Raad niet aangegeven met welke frequentie en hoe deze over de
speerpunten geïnformeerd wil worden.
Door de Raad zijn heldere en meetbare doelen opgesteld. Ook heeft de Raad bij het
vaststellen van het GRP speerpunten geformuleerd. De Raad heeft echter niet
specifiek aangegeven hoe deze geïnformeerd wil worden over de speerpunten en de
voortgang van het beleid. Daarom wordt aan deze norm gedeeltelijk voldaan.

3.3

Samenwerking met andere organisaties

Subvraag:
iii.
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een
effectieve samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?
Norm:
- De wijze van samenwerking met andere organisaties en afspraken hieromtrent
zijn vastgelegd in relevante documenten (overeenkomst). De afspraken zien toe
op inhoudelijke samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).
- Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als het
waterschap en nutsbedrijven in het kader van het rioleringsbeleid.
- Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.
Oordeel: Voldoet aan norm
Op het gebied van riolering vindt er in Moerdijk samenwerking plaats met de volgende
partijen:
Waterschap Brabantse Delta,
Provincie Noord-Brabant
Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland
Samen Water West Brabant (SWWB)
Nutsbedrijven
Havenschap Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat diensten Zeeland en Zuid-Holland en het
Waterschap zijn door de gemeente Moerdijk betrokken bij het opstellen van het GRP.
De partijen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het GRP te geven.
Gedurende de opstelperiode van het GRP vond er regelmatig overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap over de inhoud van het beleid en werden
conceptversies met elkaar besproken.
De afgelopen jaren wordt steeds meer samengewerkt tussen waterschappen en
gemeenten. De gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse
Delta zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘Samen Water West Brabant’. Er
zijn meerdere werkeenheden, waaronder werkeenheid 1 waartoe Moerdijk behoort.
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Deze werkeenheid bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Steenbergen, Roosendaal, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.
Samenwerking en afspraken
De belangrijkste afstemming omtrent riolering vindt één op één plaats met het
Waterschap Brabantse Delta op bestuurlijk en ambtelijk niveau en daarnaast in
regionaal verband binnen SWWB, waar het waterschap ook bij is betrokken.
Het contact met en de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Moerdijk
zijn volgens de geïnterviewden goed. De relatie is de laatste jaren sterk verbeterd. De
gemeente Moerdijk spant zich volgens het waterschap voldoende in, wat de
samenwerking plezierig maakt. Er is veel contact over en weer over het
rioleringsbeleid en ad hoc zaken.
Om de twee maanden vindt er op ambtelijk niveau tussen de gemeente Moerdijk en
het waterschap overleg plaats in ‘het Waterpanel’. Tijdens het waterpanel wordt de
samenwerking op het gebied van riolering besproken en de voortgang van
gezamenlijke studies zoals OAS-studies. Afspraken met het Waterschap worden
vastgelegd in besprekingsverslagen van het Waterpanel. Daarnaast is er wekelijks één
op één contact tussen het waterschap en de ambtenaren van de gemeente Moerdijk
over uiteenlopende zaken (beantwoorden van vragen etc.).
Jaarlijks is er bestuurlijk overleg. Tijdens het overleg wordt onder andere de stand
van zaken omtrent de OAS-studies, het VGRP en de afvalwaterakkoorden besproken.
Afspraken worden vastgelegd in een verslag. Op bestuurlijk niveau worden daarnaast
afspraken gemaakt in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Water’, een
maatregelenlijst van het waterschap en de gemeente Moerdijk. De maatregelenlijst is
onder andere gericht op riolering maar ook op bredere watertaken zoals het uitvoeren
van eco-scans, waterkwaliteit en het oprichten van een grondwatermeetnet.
Binnen werkeenheid 1 van SWWB zijn afspraken gemaakt over onderlinge
samenwerking. Deze afspraken zijn bestuurlijk geaccordeerd. In het najaar van 2011
is hiervoor een intentieverklaring door alle wethouders binnen werkeenheid 1
ondertekend. Gestreefd wordt om de samenwerkingsvorm eind 2012 juridisch vast te
leggen. De samenwerkingsafspraken in het kader van SWWB gaan vooral over de
onderlinge samenwerking en de intentie om te streven naar een juridische
samenwerkingsvorm. Verder is er in de afgelopen jaren binnen de regio onder andere
een gezamenlijk grondwatermeetnet opgezet.
Optimalisatiestudies (OAS) zijn in regionaal verband uitgevoerd binnen de SWWB. De
gemeente Moerdijk was bij 4 OAS studies betrokken, voor elke rioolwaterzuivering
één (OAS Bath, OAS Nieuwveer OAS Dintelmond en OAS Willemstad). De OAS studies
hebben nog niet geleid tot afvalwaterakkoorden. Dit zal volgens de geïnterviewde
personen in de loop van 2012 gebeuren. De studies, met name OAS Bath hebben
vertraging opgelopen mede doordat de deelnemende gemeenten verschilden in het
tempo waarmee informatie kon worden aangeleverd. Momenteel loopt er ten aanzien
van de OAS Bath nog een discussie tussen een aantal gemeenten en waterschap over
de afgesproken kostenverdeling.
Binnen de SWWB is in samenwerking met het waterschap, de gemeenten Breda en
Moerdijk op ambtelijk niveau een format opgesteld voor de heroverweging van OAS-
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maatregelen ten behoeve van het AWA-proces (Afvalwaterakkoord). Deze zal binnen
de gehele SWWB worden uitgerold voor alle nieuw vast te stellen AWA’s.
Een afvalwaterakkoord wordt per gemeente en per zuivering opgesteld. Voor de
gemeente Moerdijk moet de discussie omtrent OAS Bath worden afgewacht om te
komen tot een afvalwaterakkoord.
Overleg samenwerkingspartners
Periodiek is er overleg tussen de gemeente Moerdijk en het Waterschap Brabantse
Delta. Op ambtelijk niveau is er zes keer per jaar overleg (Waterpanel) tussen de
gemeente en het waterschap, waarbij de medewerkers van de afdeling RBOR
(adviseurs riolering) en RMO (adviseur ruimte/water) betrokken zijn. In deze
overleggen worden beleidsmatige en uitvoeringsgerichte zaken besproken met de
accountmanager van het waterschap. Daarnaast vinden er aanvullend overleggen
plaats bij ontwikkelingen, projecten en uitvoering, zo blijkt uit de interviews.
Verder vindt er minimaal één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeente Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta.
In het verleden was er sprake van jaarlijks overleg met nutsbedrijven. Overleg en
afstemming vindt tegenwoordig, indien noodzakelijk, plaats bij projecten in de
voorbereiding- en uitvoeringsfase. Hiervoor stuurt de gemeente Moerdijk jaarlijks de
jaarplanning naar de nutsbedrijven en vindt er schriftelijk afstemming plaats over
werkzaamheden.
Indien nodig vindt er afstemming plaats tussen de gemeente Moerdijk en het
Havenschap Moerdijk onder ander bij illegaal overstorten. Periodiek is er overleg
tussen de gemeente en het havenschap over diverse onderwerpen en niet alleen over
riolering. Ook het waterschap heeft veelvuldig contact met het havenschap over
uiteenlopende zaken. Specifiek over riolering vindt er op dit moment geen periodiek
overleg plaats, maar wordt ernaar gestreefd om dit in de toekomst te initiëren.
Monitoring afspraken
De voortgang en monitoring van afspraken wordt 2 maandelijks besproken in het
waterpanel. Ook op bestuurlijk niveau dient de maatregelenlijst als leidraad om de
afspraken te monitoren die tussen de gemeente en het waterschap zijn gemaakt.
Afspraken die buiten het waterpanel om worden gemaakt, bijvoorbeeld per mail,
worden in goed overleg opgevolgd.
Uitgaande van de drie normen bij de derde subvraag kan worden gesteld dat Moerdijk
voldoet aan alle normen behorende bij de subvraag. Periodiek vindt er overleg met
verschillende samenwerkingspartners in de regio plaats. Afspraken worden vastgelegd
in documenten en verslagen en zien toe op een inhoudelijke samenwerking. Ook vindt
er periodiek overleg plaats met verschillende organisaties zoals het waterschap en in
SWWB verband.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.

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?

4.1

Inzicht in kosten

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

In de gemeente Moerdijk is op dit moment het GRP 2007-2011 van kracht. Het
opstellen van een nieuw (V)GRP heeft vertraging opgelopen door een beperkte
personele capaciteit in 2010 en de eerste helft van 2011. Daarnaast wordt de
definitieve start van de regionale samenwerking voor het opstellen van VGRP’s (een
initiatief vanuit het samenwerkingsverband SWWB) afgewacht. Met het oog op deze
samenwerking wordt het huidige GRP inclusief kosten op korte en lange termijn
mogelijk geactualiseerd tot en met 2012.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en actuele gegevens over het
rioleringsstelsel. Inspecties vinden (gecombineerd met het reinigen van de riolering)
jaarlijks plaats op basis van rioolbeheerbestanden, welke vastliggen in het
beheerssysteem GBI. Er vinden tv-inspecties plaats voordat besloten wordt tot
vervanging, reparatie of renovatie van het riool. Daarnaast kunnen de werkelijke
uitvoeringsplannen wijzigen op basis van nieuwe ontwikkelingen, nadere
afstemmingen en aanvullende inspecties.
Volgens het GRP is het beheerbestand op dit moment volledig. Wel is volgens het GRP
een steekproefsgewijze kwalitatieve controleslag van de beheergegevens,
voorafgaand aan nieuwe berekeningen, gewenst.
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De kwaliteit van het merendeel (73%) van het stelsel is de afgelopen jaren in beeld
gebracht. Daarbij is extra aandacht besteed aan moeilijk te reinigen en inspecteren
strengen. Deze inhaalslag zal de komende jaren nog verder worden doorgezet.
Voor het beheer, het onderhoud en de vervanging van de riolering wordt jaarlijks een
uitvoeringsplan opgesteld. Omdat deze uitvoeringsplannen in het verleden niet
haalbaar waren op basis van het aantal beschikbare formatieplaatsen, zijn
investeringen naar achteren verschoven en is er gestreefd naar een meer realistische
planning van de werkzaamheden.
Het GRP geeft een overzicht van de onderzoeken die (jaarlijks) in de periode 20072011 worden uitgevoerd, en de mogelijke (beheer)maatregelen inclusief kosten.
De technische levensduur van de riolen wordt bepaald op basis van de uitgevoerde
inspecties, met behulp van het beheersysteem GBI. De technische levensduur is 60
jaar. De restlevensduur berekening wordt als basis gebruikt voor de concrete
uitvoeringsplanning.
In het GRP wordt verder opgemerkt dat het onderhoud aan retentievoorzieningen en
de daaraan verbonden kosten nog niet aan de rioleringszorg worden toegerekend
omdat deze voorzieningen nieuw zijn in de gemeente Moerdijk. De gemeente
onderzoekt momenteel hoe aan dit beheer en het onderhoud vorm moet worden
gegeven en welke kosten hieraan verbonden zijn. Een deel van het onderhoud wordt
mogelijk bij het waterschap neergelegd. Voorlopig wordt een jaarlijks bedrag van
€ 5.000,- gereserveerd voor dit onderhoud onder de exploitatiekosten.
Vanaf het vorige GRP (2002-2006) worden beleidsvoornemens concreet vertaald naar
een uitvoeringsprogramma. Dit heeft geleid tot een vergrote behoefte aan personeel,
zowel binnen het gemeentelijke apparaat als bij derden (adviesbureaus en
aannemers). In het GRP 2007-2011 is aangegeven dat op basis van landelijke
gegevens bij Moerdijk een tekort aan fte voor riolering is. Nader onderzoek werd
aanbevolen. In 2008 is een analyse gemaakt van de benodigde personele capaciteit
om te bepalen of de ambities zoals verwoord in het GRP zijn te verwezenlijken9. Uit
het onderzoek is gebleken dat er binnen de gemeente in 2010 3,3 fte te weinig
aanwezig waren. De formatie is na instemming door de Raad, in 2011 uitgebreid met
twee fte. Inmiddels is voor enkele jaren achterstand ontstaan in de uitvoering van
met name investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Deze achterstand zal met de
huidige personele bezetting naar verwachting in 2014 zijn weggewerkt.
De totale kosten voor de planperiode 2007-2011 worden geschat op € 9.752.000,
exclusief BTW, waarvan € 1.738.000 aan investeringen. Voor de totale beschouwde
periode (2007-2066) worden de uitgaven geschat op € 215.886.000 exclusief BTW,
waarvan € 135.189.000 aan investeringen. De totale vervangingswaarde van de te
onderscheiden onderdelen van de riolering is € 98.169.000.

9

Rapport “Onderzoek personele middelen rioleringszorg’
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De volgende grafiek geeft een globaal overzicht van de afzonderlijke uitgaven in de
kostendekkingsperiode.

Ter voorkoming van een schommeling in tarieven is in de gemeente Moerdijk een
egalisatievoorziening aanwezig. Het saldo van de egalisatievoorziening is
€ 15.043.332 per 31-12-2011.
De egalisatievoorziening lijkt in de periode volgens de rioolberekening uit het GRP
2007-2011 tot en met 2045 structureel toe te nemen,. Tijdens de interviews is
aangegeven dat de gemeente het saldo van de egalisatievoorziening in de
kostendekkingsperiode nader gaat onderzoeken. Uit nadere analyse is gebleken dat
de stand van de voorziening uit het GRP op basis van de contante waarde methode
berekend is, waarbij de jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt
zijn. In het kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en
met 2046 hierdoor naar circa € 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt
naar nu (op basis van 5% rente) komt dit uit op circa € 6 miljoen. Hierbij dient verder
te worden opgemerkt dat in 2010 in het kader van de bezuinigingen besloten is om
geen rente meer te berekenen over het bedrag van de voorziening. Dit betekent dat
de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zal zijn uitgaande van het
huidige tarief door het ontbreken van onder andere de rentecomponent.
In 2012 wordt naar verwachting 50% van de geplande investeringen uit het GRP
2007-2011 gerealiseerd. Ambtenaren van de gemeente geven aan dat in 2012 en
2013
een
inhaalslag
wordt
gemaakt
om
de
achterstanden
in
onderhoudswerkzaamheden in te halen. Voor de begrote investeringen worden
kredieten gevoteerd. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze kredieten
worden op begrotingsbasis al uit de egalisatievoorziening onttrokken; het
doorschuiven van de werkzaamheden naar 2012 heeft geen gevolgen voor de stand
van de voorziening.
De inhaalslag staat los van de actualisatie van het GRP. Het kostendekkingsplan zal,
nadat er meer duidelijkheid is over de maatregelen en kosten als gevolg van de OASstudies na het vaststellen van een afvalwaterakkoord worden bijgesteld,.
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De gemeente Moerdijk voldoet aan de norm. Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op
actuele inspecties en gegevens over het rioleringsstelsel. Door gebrek aan personele
capaciteit zijn echter achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden
ontstaan. Kosten op de lange termijn worden inzichtelijk gemaakt middels het
kostendekkingsplan GRP en voor de korte termijn middels de jaarlijkse
uitvoeringsplannen. Het saldo van de egalisatievoorziening wordt door de gemeente
Moerdijk nader geanalyseerd en zal worden gebruikt voor het verwerken van de
achterstanden in 2012 en 2013.

4.2

Verdeling lasten
Subvraag:
ii. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op
korte en op lange termijn?
Norm:
Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de riolering.
Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte termijn.
Oordeel: Voldoet deels aan norm
De rioolrechtberekening is in overeenstemming met de uitgangspunten van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast is in
het GRP afgesproken dat de kosten volledig worden gedekt uit het rioolrecht.
Het GRP geeft (in bijlage 5) een rioolrechtberekening voor een periode van zestig jaar
(tot en met 2066), gelijk aan de levensduur van riolering. Dit model geeft inzicht in de
lasten, de benodigde dekking en de stand van de egalisatievoorziening. In de
berekening wordt rekening gehouden met een dekkingspercentage van 100%. De
dekkingspercentages uit het kostendekkingsplan zijn gebaseerd op de begroting.
In het kostendekkingsplan (“Model transparantie opbouw leges en heffingen”) worden
de leges en heffingen berekend op basis van een inventarisatie van activiteiten, een
correctie op de uitgaven (50% van de kosten voor het storten van veegvuil en het
reinigen en inspecteren wordt meegenomen in het tarief) en het aantal aansluitingen
in het betreffende jaar.
Het rioolrecht dat door het Havenschap Moerdijk wordt geheven staat overigens los
van de rioolrechtberekening. Dekking van de gedelegeerde rioleringszorg moet komen
uit het HRP 2007-2011. De benodigde voorziening en de middelen komen uit de
heffing riolering van het Havenschap Moerdijk. De gemeente verzorgt hierbij alleen de
inning van de rioolheffing namens het Havenschap Moerdijk en ontvangt hiervoor een
jaarlijkse bijdrage. Inwoners van de gemeente Moerdijk dragen dus niet bij aan deze
heffing van het Havenschap Moerdijk.
Het kostendekkingsplan 2010 geeft voor meerpersoonshuishoudens een tarief van
€ 219,96 en voor eenpersoonshuishoudens een tarief van € 164,97. In 2010 was het
dekkingspercentage 105,58%. In interviews is aangegeven dat dit (hoge)
dekkingspercentage vermoedelijk wordt veroorzaakt doordat geen bijstelling heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van de opgelopen vertraging in het OAS traject en de
opgelopen achterstand in investeringen als gevolg van personele onderbezetting.
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Hoewel het berekenen van het werkelijke kostendekkingspercentage niet verplicht is,
hebben de geïnterviewden aangegeven dat de gemeente de werkelijke
kostendekkingspercentages (met het oog op het begrote dekkingspercentage van
105,58% in 2010) het komende jaar nader gaat analyseren.
Daarnaast valt op dat in 2010 € 222.000 aan leges en heffingen oninbaar is begroot
(bron: begroting 2010, product rioolrechten, model transparantie opbouw leges en
heffingen). Het hogere dekkingspercentage in 2010, ten opzichte van het jaar 2011
waarin geen oninbare leges en heffingen zijn opgevoerd, kan hierdoor mogelijk mede
worden verklaard. Gecorrigeerd voor het deel oninbaar komt het kostendekkingspercentage in 2010 uit op 99,1%. Omdat niet bekend is welk deel van de opbrengsten
in voorgaande jaren oninbaar is begroot, kan niet worden vastgesteld of 2010 (met
het oog op het deel oninbaar) een afwijkend jaar is geweest ten opzichte van het
gemiddelde.
Op basis van het kostendekkingsplan 2011 is het tarief voor meerpersoonshuishoudens € 227,60 en voor eenpersoonshuishoudens is het tarief € 170,70. Het
dekkingspercentage is volgens het kostendekkingsplan in 2011 99,27%.
De opbouw van het rioolrecht wordt in het GRP 2007-2011 als volgt weergegeven:

De regionale samenwerking in het kader van de VGRP biedt volgens geïnterviewden
kansen om gezamenlijk kosten te besparen in de (afval)waterketen en daarmee
uiteindelijk ook de stijging van de rioolheffing te beperken.
Aan de norm behorende bij de tweede subvraag wordt gedeeltelijk voldaan. De
gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van het
rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk gemaakt
voor de lange (kostendekkingsplan GRP) en korte (jaarlijkse uitvoeringsplannen)
termijn. Bij de korte termijn doorkijk is echter in beperkte mate rekening gehouden
met de vertraging van de OAS-studies en het daarmee gepaarde uitblijven van
kosten. Hierdoor is in 2010 sprake van een dekkingspercentage van 105,58%. Het
dekkingspercentage van 105,58% in 2010 wordt nog nader geanalyseerd door de
gemeente Moerdijk en in regionaal verband worden mogelijke besparingen in de
(afval)waterketen in beeld gebracht. Het dekkingspercentage voor 2011 is 99,27%.
De dekkingspercentages worden uitgerekend op begrotingsbasis.
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4.3

Inhoudelijke afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iii.
Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen
Norm:
De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering
zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de
weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
Oordeel: Voldoet aan norm
De gemeente Moerdijk werkt met een inspectiecyclus van 10 jaar. De beheerstrategie
is onderhoud gestuurd en in de afgelopen jaren zijn de riolen grotendeels
geïnspecteerd, zo geven de geïnterviewde personen aan. In Moerdijk gaat de inspectie
gepaard met de reiniging van riolering.
Ondergrondse vervanging vindt in principe alleen plaats in combinatie met
noodzakelijke bovengrondse maatregelen (groot onderhoud / herinrichting
verhardingen). Door de gemeente wordt gestuurd op de kwaliteit van de riolering en
in mindere mate op de cyclus. Technische afwegingscriteria zijn volgens
geïnterviewden onder andere:
Kwaliteit,
Ingrijpduur
Leeftijd riool
Toestand van de weg
Hydraulische informatie.
Daarnaast wordt op basis van detailinspectie vastgesteld of en welke maatregelen
noodzakelijk zijn. Hierbij wordt de optie van gedeeltelijke vervanging of renovatie in
de afweging meegenomen. De onderhoudsplannen van riolering en wegen worden
jaarlijks op elkaar afgestemd. Afspraken en afweging over de weging worden gemaakt
in de beheerstrategie wegen en beheerstrategie riolering.
De afstemming tussen rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie
van wegen vindt periodiek plaats op initiatief van de coördinator van RBOR. Het
uitvoeringsplan van RBOR bevat één plan voor riolering, wegen en groen. Er wordt
naar gestreefd om ‘werk met werk’ te maken. Hiervoor vindt grafische afstemming
plaats binnen het beheerpakket voor wegen en riolering en een integraal
uitvoeringsplan voor de openbare ruimte. Omdat wegen en riolering elk een eigen
beleidskader hebben (op basis van beeldkwaliteit) is een ideale afstemming in praktijk
niet altijd even goed mogelijk. Om de twee weken is er een opzichtersoverleg waarbij
het uitvoeringsplan als basis dient. Tijdens het overleg wordt de planning met elkaar
besproken.
Moerdijk voldoet aan de norm. De technische afwegingscriteria voor het onderhoud
van wegen en van riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
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4.4

Financiële afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
iv.
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm:
De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar
afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek
plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het
rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm
Afspraken over de weging van beheer, onderhoud en renovatie en de gerelateerde
kosten worden in het kader van de beheerstrategie wegen en de beheerstrategie
riolering gemaakt. Als werk wordt gecombineerd wordt de streng en het
bovenliggende grondwerk vanuit de vervangingsinvestering riolering gefinancierd. De
overige kosten komen ten laste van wegen.
Kosten van de weg worden alleen in rekening gebracht bij het rioleringsfonds als deze
direct te zijn relateren aan de werkzaamheden voor de riolering. Met uitzondering van
twee- tot drie meter verharding boven de sleuf van riolering worden er daarom geen
kosten van de weg bij het rioleringsfonds in rekening gebracht.
Daarmee voldoet de gemeente Moerdijk aan de norm. Afspraken en afstemming vindt
plaats middels de beheerstrategie van wegen en riolering. 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.

25

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

4.5

Doorberekening van kosten
Subvraag:
v.
Hoe worden kosten doorberekend aan burgers? Zijn de kosten van de
rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van de
rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
Oordeel: Voldoet aan norm
Voor de begrotingsraming van 2011 voor de rioolheffing is rekening gehouden met de
volgende uitgangspunten:
Een verhoging van de tarieven zoals voorgesteld in het GRP 2007-2011;
De kostentoerekening gemeentelijke heffingen (opgesteld door de VNG);
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor woningen, bedrijven, bejaardentehuizen en overige gebouwen;
Handhaving van de tariefdifferentiatie voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, waarbij eenpersoonshuishoudens 75% van het tarief van meerpersoonshuishoudens betalen;
10.736 meerpersoonshuishoudens en 3.570 eenpersoonshuishoudens in 2011.
De compensabele BTW wordt door de gemeente Moerdijk meegenomen als
kostencomponent in de berekening van het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk wordt een gedifferentieerd rioolrecht geheven. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de tarieven voor 2011:
Omschrijving

1. Uitsluitend als woning bewoond door een meerpersoonshuishouden
2. Uitsluitend als woning bewoond door een alleenstaande
Uitsluitend als winkel, kantoor of opslagruimte tot een maximale
3.
oppervlakte van 100 m²
Uitsluitend als verzorgingstehuis per 10 inwoners of gedeelte
4. waaraan huisvesting wordt geboden (naar peildatum 1 januari van
het belastingjaar)
Uitsluitend als bedrijfsruimten met woning, winkel met woning,
5.
bedrijven en praktijkruimten
Als overige gebouwen (o.a. scholen per leslokaal, culturele
6.
gebouwen, clubhuizen, e.d.)

Tarief
€ 227,60
€ 170,70
€ 227,60
€ 427,85
€ 377,80
€ 93,30

Bron: gemeente Moerdijk, tarieven 2011.
Voor de berekening van het rioolrecht in de toekomst wordt rekening gehouden met
een stijging van het aantal heffingseenheden op basis van de woningbouwprognose.
Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse toename van het aantal heffingseenheden in de
periode 2007-2011 van 150 eenheden.
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Om het rioolrecht op een kostendekkend niveau te brengen is het rioolrecht in de
periode 2007 – 2011 gestegen van € 173,80 in 2007 naar € 227,60 in 2011. Volgens
de gemeente is deze stijging grotendeels te verklaren door inflatie, en door gestegen
vervangingskosten als gevolg van de areaaluitbreiding en de sterk toegenomen
exploitatielasten waaronder een andere toerekening van overheadkosten.
Moerdijk voldoet aan de norm doordat de wijze van kostentoerekening is gebaseerd
op het GRP van de gemeente Moerdijk met een meerjarenperspectief (tot en met
2066) voor onderhoud, vervanging en reconstructie. De opbouw van de rioolheffing
blijkt
uit
het
“Model
transparantie
opbouw
leges
en
heffingen”
(de
kostendekkendheidsberekening) die door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente heeft voor het opstellen van deze berekening gebruik gemaakt van het
model dat door de gemeente Zoetermeer hiervoor is ontwikkeld.

4.6

Benchmark RIONED
Subvraag:
vi.
Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn
de eventuele “verwonderpunten” nader bekeken
Norm:
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente. Voor “verwonderpunten” (opmerkelijke verschillen tussen gemiddelden
uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring voorhanden of
zijn maatregelen genomen.
Oordeel:Voldoet deels aan norm
De benchmark Rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun
riolering(szorg). Alle 430 gemeenten in Nederland nemen deel aan de benchmark van
Stichting RIONED. Eén van de aspecten die in de vergelijking wordt betrokken, is de
rioolheffing.
In de rapportage 2010 wordt de gemeente Moerdijk getypeerd als een middelgrote,
weinig stedelijke gemeente in Zuid-Nederland, voornamelijk gelegen op matige,
slechte grond (klei). Daarnaast is de gemeente Moerdijk qua grondgebied de grootste
gemeente in Noord-Brabant. Er ligt relatief veel gemengd en een gangbare
hoeveelheid mechanische riolering. De rioolheffing 2010 per meerpersoonshuishouden
is hoger dan gemiddeld.
Uit de benchmark, de documentstudie en de interviews blijkt dat Moerdijk de
afgelopen jaren situaties van wateroverlast kende en dat er door de gemeente op dit
moment maatregelen worden getroffen om toekomstige wateroverlast tegen te gaan.
Bij vervanging van bestaande riolering wordt in Moerdijk rekening gehouden met
verandering van het klimaat en wordt een afweging gemaakt aan de hand van
bijvoorbeeld
de
berekeningen
en
voorgestelde
maatregelen
uit
het
basisirioleringsplan. Indien noodzakelijk worden de te vervangen riolen vergroot.
Verder worden ook kansen met betrekking tot afkoppelen meegenomen (ombouw van
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het gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel), indien de kosten in verhouding
blijven staan tot de beoogde (milieu)winst.
Ten aanzien van het onderdeel financiën uit de benchmark valt op dat de gemeente
Moerdijk voor meerpersoonshuishoudens een hoger tarief hanteert dan gemeenten
met een vergelijkbare grootte, stedelijkheid, stelselleeftijd en bodemsoort. Ook ten
opzichte van het Nederlands gemiddelde is de heffing voor meerpersoonshuishoudens
hoger (€ 219 in Moerdijk ten opzichte van ca. € 155 gemiddeld in Nederland). Dit
wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek uit de benchmark.

Legenda:

De geïnterviewden geven aan dat de resultaten van de benchmark geanalyseerd zijn,
maar dat voor een goede analyse gedetailleerd inzicht nodig is in de opbouw van de
door andere gemeenten aangeleverde gegevens.
Het hoger tarief dat uit de benchmark blijkt wordt onder meer verklaard door de
bodemopbouw in Moerdijk (matige en slechte grond), de omvang van het areaal
(Moerdijk heeft een uitgestrekt buitengebied met en groot aantal kleine kernen en
daardoor veel gemalen) en de wijze van kostentoerekening die door de gemeente
wordt gehanteerd. Geïnterviewden merken hierbij op dat de benchmark geen inzicht
geeft in alle factoren die de rioleringskosten en de tariefberekening beïnvloeden.
Belangrijke factoren als afschrijvingstermijnen en de gehanteerde horizon zijn van
andere gemeenten niet bekend, evenals het aantal kilometer gescheiden stelsel en de
wijze van doorrekening van exploitatielasten.
Het verschil tussen meer- en eenpersoonshuishoudens wordt verklaard doordat in de
gemeente
Moerdijk
eenpersoonshuishoudens
75%
van
het
tarief
van
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meerpersoonshuishoudens betalen. Het tarief voor meerpersoonshuishoudens is
aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met het eerstvolgende tarief van ca. € 200)
dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, en de
bodemopbouw en de omvang van het areaal bieden daarom geen afdoende verklaring
voor het verschil.
Gemeente Moerdijk is voornemens deel te nemen in een regionale samenwerking voor
het opstellen van een VGRP. Doordat alle gemeenten dezelfde beleidsmatige
paragraaf zullen hanteren, zal vergelijking op regionaal niveau worden vereenvoudigd.
De geïnterviewden merken op dat er door lokale verschillen altijd een afwijking in het
tarief blijft bestaan tussen de gemeentes onderling.
De hogere jaarlijkse en totale kosten (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden met name verklaard door de slechte kwaliteit van de bodem en het
feit dat de stelselkenmerken van de gemeente Moerdijk anders zijn dan in de
omringende gemeenten (o.a. grote buitengebied en de hoeveelheid kernen/dorpen,
met ieder hun eigen rioleringsvoorzieningen). Daarnaast hanteert RIONED een
berekening per kilometer buis, waardoor het tarief bij gemeenten met relatief veel
kilometer gescheiden stelsel per kilometer lager uitkomt. Tot slot is het aantal
nieuwbouwwijken in de gemeente Moerdijk beperkt, waardoor er sprake is van een
beperkt aantal gescheiden stelsels.

Legenda:

De hogere beheerskosten dan gemiddeld (zie onderstaande grafiek) worden volgens
geïnterviewden op dezelfde manier verklaard.

29

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

Legenda:

Onderstaande tabel geeft mogelijke verklaringen voor het tarief in 2011, dat hoger is
dan het gemiddelde tarief in Nederland. Dit tarief wordt in belangrijke mate beïnvloed
door de beheerskosten per kilometer buis.

Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een
laag tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een
vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan
gemiddeld.

De gemeente Moerdijk voldoet deels aan de norm behorende bij de laatste subvraag.
Verwonderpunten zijn besproken, maar het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten kan nog op hoofdlijnen worden geanalyseerd.
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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. De bevindingen worden telkens per norm
weergegeven.
Deelvraag C
Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1

Kaderstellende rol
Subvraag:
i.
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de
gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Norm:
De gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve
keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de
Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.
Oordeel: Voldoet aan norm
Met het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft de Raad van Moerdijk
kaders gesteld voor het rioleringsbeleid. Voor het vaststellen van het GRP heeft de
gemeenteraad in april 2007 een bestuurlijke startnotitie ontvangen. Deze notitie stond
in het teken van een terugblik en conclusies op het voorgaande rioleringsbeleid en er
zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst10.
Middels adviesnota’s van burgemeester en wethouders zijn aan de raadscommissie
Fysieke Infrastructuur alternatieve keuzes voorgesteld omtrent de financiën van de
riolering en een geleidelijke verhoging van de tarieven (rioolheffing). Het eerste
scenario bestond uit het doorvoeren van een tariefsverhoging van 24% in twee
stappen, het tweede scenario stelde een tariefsverhoging in drie stappen voor11.
Jaarlijks stelt de Raad kaders bij het vaststellen van de begroting. Middels de overige
rapportages zoals het basisrioleringsplan waarin activiteiten worden omschreven kan
de Raad zijn controlerende rol oppakken. Verder vult de Raad zijn kaderstellende en
controlerende rol in via de reguliere Planning & Control-cyclus.
Bovenstaande laat zien dat aan de norm bij subvraag i wordt voldaan.

10
Bestuurlijke Startnotitie, Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk, (3 april 2007), Grontmij Nederland bv
i.o.v. gemeente Moerdijk.
11
Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Raasvoorstel (26 juli 2007), Vaststelling Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2007-2011, gemeente Moerdijk.
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5.2

Bestuurlijke informatievoorziening
Subvraag:
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin
de doelen worden gerealiseerd?
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 deels aan norm
Geïnterviewden geven aan dat de Raad van rioleringsinformatie wordt voorzien via de
reguliere Planning & Control-cyclus. Ook door kwartaalrapportages en de jaarlijkse
begroting wordt de Raad op de hoogte gehouden.
De paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ van de begroting informeert de Raad over
de uitgevoerde en de nog uit te voeren werken. Bestudering van deze paragraaf over
de periode 2007-2011 laat zien dat de informatie in deze paragraaf vooral financieel
gestuurd is. In de paragraaf wordt aangegeven wat het saldo van de voorziening
riolering is, hoeveel budget nog beschikbaar is en wat de geplande werken zijn.
Daarnaast wordt in de begroting bij het programma 2 ‘Leefomgeving’, onderdeel F
‘Milieu en Afval’ kort ingegaan op het hebben van een rioleringsbeleid.
Door de Raad is in het gemeentelijk rioleringsplan niet expliciet aangegeven of de
Raad over de voortgang van de speerpunten en doelstellingen geïnformeerd wil
worden en zo ja, hoe. Zowel de paragraaf ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’ als het
onderdeel F ‘Milieu en Afval’, gaan inhoudelijk niet in op de voortgang van de
doelstellingen (o.a. voorkomen van wateroverlast, realiseren van de basisinspanning
en voortgang van de OAS-studies).
Bij het opstellen van een GRP vindt om de vier jaar een evaluatie plaats. De vier
jaarlijkse evaluatie biedt de Raad informatie over de voortgang van de doelstellingen
en andere daarin opgenomen activiteiten. De ambtelijke organisatie informeert de
Raad indien nodig via adviesnota’s over zaken die de riolering aangaan. Zo is de Raad
in 2009 en 2010 geïnformeerd over het capaciteitstekort en daarmee samenhangende
niet kunnen realiseren van de basisinspanning12.
Uit de interviews blijkt onder andere dat door het capaciteitstekort de gemeente
Moerdijk niet alle gestelde doelen uit het GRP heeft kunnen realiseren. Met de
beschikbare bezetting heeft de focus gelegen op het structureel beheer van de
riolering (en openbare ruimte). Als gevolg hiervan is er in de afgelopen jaren een
achterstand ontstaan in de vervangingsplanning voor het vrijvervalstelsel.
De
12

Adviesnota Burgemeester en Wethouders, Uitbreiding personele capaciteit in verband met
verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg en de ambities zoals
geformuleerd in het GRP 2007-2011 en het Waterplan 2009-2015, (9 juni 2009, 5 augustus 2010),
gemeente Moerdijk.
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gemeente Moerdijk heeft een achterstand in het uitvoeringsprogramma voor
rioolvervanging/renovatie. Een inhaalslag staat momenteel voor 2012 en 2013 op de
planning.
Andere ontwikkelingen die niet in de programmabegroting terugkomen zijn onder
andere het feit dat ten aanzien van ongezuiverde lozingen vooralsnog 14 panden niet
worden aangesloten in verband met ontwikkelingen op deze locaties (bijvoorbeeld
uitbreidingen /sloop van deze panden). Overige panden zijn al aangesloten op
drukriolering of staan op de planning om in 2012 te worden aangesloten, zo blijkt uit
de documenten.
Verder heeft de OAS-Bath ernstige vertraging opgelopen. Het onderzoek is pas in het
najaar van 2011 formeel afgerond. Maatregelen ten aanzien van de vuiluitworp en
basisinspanning zijn dus nog niet uitgevoerd. In de af te sluiten afvalwaterakkoorden
(AWA’s) zal er een heroverweging van de OAS-maatregelen kunnen plaatsvinden in
samenspraak met het waterschap. Momenteel loopt er nog een discussie tussen
andere gemeenten en het waterschap over de afgesproken kostenverdeling binnen de
OAS.
Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat de informatiebehoefte van de Raad
vooral financieel gedreven is en in mindere mate gericht is op de inhoudelijke
voortgang, die ook consequenties voor de financiën kan hebben.
Aan de normen gesteld bij subvraag ii wordt gedeeltelijk voldaan. Er wordt weliswaar
informatie verstrekt en gedeeld met de Raad, deze is echter niet zodanig dat de Raad
zich tijdens de uitvoering een goed beeld kan vormen van de mate waarin de doelen
worden gerealiseerd.
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6

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.

6.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
Welke leer- en verbeterpunten zijn er op hoofdlijnen mogelijk voor
rioleringsbeleid, de financiering daarvan en de betrokkenheid van de Raad?

het

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?
Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek
de conclusies en aanbevelingen.

6.2

Algemene conclusie
Het door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid is over het algemeen als
effectief en doelmatig aan te merken. Het rioleringsbeleid van de gemeente kent een
aantal sterke punten en onder andere de volgende resultaten zijn bereikt: een
opgesteld GRP, effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta en in
regionaal verband binnen Samenwerking Water West Brabant en goede afstemming
tussen riolen en wegen. Daarnaast kent het rioleringsbeleid van de gemeente een
aantal verbeterpunten, zoals het tijdig, vóór 1 januari 2013, opstellen van een
verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) en informatievoorziening aan de Raad
betreffende de realisatie van de inhoudelijke speerpunten en het wegwerken van
achterstanden in investeringen en onderhoudswerkzaamheden.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. Moerdijk beschikt echter over het grootste grondoppervlak
binnen de provincie Noord-Brabant. De gemeente bestaat uit een uitgestrekt
buitengebied met verschillende kleine kernen met ieder hun eigen afzonderlijke
rioolstelsels en gemalen. Dit verklaart waarom er in Moerdijk gemiddeld twee keer
zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in de regio.
Het GRP 2007-2011 is gebaseerd op actuele inspecties en het beheerbestand is
volledig. Ter voorkoming van een schommeling in tarieven heeft de gemeente een
egalisatievoorziening opgesteld. Het saldo van de egalisatievoorziening is circa € 15
miljoen per 31.12.2011. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn achterstanden
ontstaan in investeringen en onderhoudswerkzaamheden. Inmiddels is er voldoende
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personeel en wordt ernaar gestreefd de achterstanden weg te werken en daarmee
aanspraak te maken op de reserves. Ook de vier optimalisatiestudies (OAS) zijn
inmiddels afgerond. De gemeente wacht de discussie rondom OAS Bath nog af om
een afvalwaterakkoord te kunnen opstellen. Maatregelen uit het afvalwaterakkoord
hebben mogelijk ook financiële consequenties en duidelijkheid daarover is van belang
voor het opstellen van het VGRP. De hoogte van de benodigde voorziening is
berekend op basis van contante waarde. Doordat is besloten geen rente meer bij te
schrijven zal de voorziening op langere termijn niet meer toereikend zijn. Het gaat
daarbij om een belangrijk effect (bij een voorziening van € 15 mln. en een rente van
5% bedraagt dit jaarlijks € 750.000,0). Als de voorziening ook op basis van het
nieuwe VGRP nodig blijft, betekent dit dat in de toekomst de rioolheffing verhoogd zal
moeten worden. Verder is de gemeente hierdoor in de algemene dienst voor hetzelfde
bedrag afhankelijk geworden van de rente-opbrengst van de voorziening riolering. Als
er forse investeringen worden gedaan in de riolering, nemen deze inkomsten af.

6.3

Algemene invalshoek
Conform de Wet milieubeheer heeft de gemeente Moerdijk een gemeentelijk
rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2007-2011. Bij het opstellen van
het GRP zijn relevante partners als het waterschap, de provincie Noord-Brabant en
Rijkswaterstaat door de gemeente betrokken. De partijen zijn tijdens overleggen met
de gemeente in de gelegenheid gesteld om input te geven op het GRP.
Met de verbreding van de zorgtaken voor gemeenten voor hemelwater en grondwater,
worden gemeenten wettelijk verplicht om voor 1 januari 2013 een verbreed
gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) op te stellen. De gemeente Moerdijk beschikt nog
niet over een dergelijk plan, maar is in regionaal verband begonnen met het opstellen
van een VGRP. Binnen de werkeenheid van SWWB waar de gemeente aan deelneemt,
is Moerdijk trekker voor het opstellen van een regionaal VGRP. Een deel van de
andere deelnemers beschikt al over een VGRP. Er is een stappenplan voor een
“tijdelijk” VGRP. In de periode juni-augustus 2012 zal het kostendekkingsplan worden
geactualiseerd. Alsdan wordt er een aanvulling opgenomen ten aanzien van het
hemelwater- en grondwaterbeleid om het huidige GRP naar een VGRP te “upgraden”.
Zodoende kan de gemeente per 1 januari 2013 voldoen aan de wettelijke verplichting
volgens de Waterwet.
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
De Moerdijkse gemeenteraad heeft naast algemene doelen en technisch-operationele
functionele eisen en bijbehorende maatstaven ook speerpunten vastgesteld in het
GRP. Dat laatste is te waarderen. In die zin is Moerdijk vergelijkbare gemeenten een
stap vooruit, door speerpunten te benoemen en focus aan te brengen in het beleid.
Over de voortgang van deze speerpunten wordt door de gemeente in de
informatievoorziening aan de raad niet gerapporteerd. De Raad heeft niet aangegeven
met welke frequentie en op welke wijze men over deze speerpunten geïnformeerd wil
worden.
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Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
De samenwerking tussen de gemeente, het waterschap en in regionaal verband
verloopt goed. Periodiek is er op ambtelijk en bestuurlijk niveau overleg met het
waterschap en in SWWB verband. Afspraken worden vastgelegd en periodiek
gemonitord.
De gemeente heeft voor het industrie- en haventerrein Moerdijk de
rioleringsverantwoordelijkheid gemandateerd aan het Havenschap Moerdijk. Daar
waar nodig vindt afstemming en overleg plaats tussen de gemeente en het
Havenschap, aangezien de gemeente Moerdijk eindverantwoordelijk is.
Moerdijk loost op een viertal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI’s). Voor alle vier
RWZI’s is een OAS studie uitgevoerd en inmiddels afgerond. Omtrent OAS Bath loopt
nog een discussie tussen een aantal gemeenten en het waterschap over de
afgesproken kostenverdeling.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden

6.4

Financiële invalshoek
De gemeente Moerdijk heeft een financiële doorkijk gemaakt voor de levensduur van
het rioleringsstelsel (zestig jaar). Bij de verdeling van de lasten is een doorkijk
gemaakt voor de lange en korte termijn. Het GRP is gebaseerd op actuele
inspectiegegevens van het rioleringsstelsel. In het verleden was er sprake van een
personeel capaciteitstekort. Sinds 2010 beschikt de gemeente over voldoende fte’s
om een inhaalslag te maken o.a. in onderhoudswerkzaamheden, het behalen van de
basisinspanning en het opstellen van het VGRP.
Het tarief voor meerpersoonhshuishoudens ligt in Moerdijk hoger dan gemiddeld in
vergelijkbare gemeenten. In 2010 was er sprake van een dekkingspercentage van
105,58%. Voor 2011 bedraagt het dekkingspercentage 99,27%.
De gemeente
analyseert nog wat de mogelijke oorzaak is voor het hoge dekkingspercentage in
2010. De gemeente zou de dekkingspercentages van de afgelopen en komende jaren
nader moeten analyseren om de kostendekkendheid dichter bij 100% te kunnen
brengen.
De ontwikkeling van de egalisatievoorziening à € 15 miljoen leek volgens de
rioolberekening uit 2007 tot en met 2045 structureel toe te nemen. Geconstateerd is
dat het GRP op basis van de contante waarde methode is berekend, waarbij de
jaarlijkse rentetoevoegingen over 60 jaar contant gemaakt zijn. In het
kostendekkingsplan stijgt het saldo van de egalisatievoorziening tot en met 2046
hierdoor naar circa 34 miljoen euro. Als dit bedrag contant wordt gemaakt naar nu
(op basis van 5% rente) komt dit uit op circa 6 miljoen. In 2010 is in het kader van de
bezuinigingen besloten om geen rente meer te berekenen over het bedrag van de
voorziening. Dit betekent dat de voorziening op langere termijn niet meer toereikend
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zal zijn, uitgaande van het huidige tarief door het ontbreken van onder andere de
rentecomponent. In de algemene conclusie werd daarbij al gewezen op de risico’s van
een mogelijk hogere rioolheffing in de toekomst en de afhankelijkheid van de
algemene dienst van deze rente-opbrengst. De effecten zijn pas goed inzichtelijk te
maken als ook de benodigde toekomstige investeringen in de riolering helder zijn
gemaakt in het kader van het VGRP.
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
•
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de rente-opbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing
•
de financiële consequenties van de inhaalslag en
•
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties
voor het kostendekkingspercentage.
In Moerdijk is sprake van een goede inhoudelijke en financiële afstemming tussen
rioleringsprojecten en het beheer, onderhoud en reconstructie van wegen. De
technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van riolering zijn op
elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de weging zal
plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
De wijze van kostentoerekening is gebaseerd op het GRP van de gemeente Moerdijk
met een meerjarenperspectief (tot en met 2066) voor onderhoud, vervanging en
reconstructie. De opbouw van de rioolheffing is inzichtelijk en blijkt uit het “Model
transparantie opbouw leges en heffingen” (de kostendekkendheidsberekening) die
door de gemeente sinds 2010 wordt opgesteld.
De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark van
RIONED. Verwonderpunten uit de benchmark zijn op ambtelijk niveau besproken, het
verdient aanbeveling het hogere tarief in Moerdijk ten opzichte van andere gemeenten
op hoofdlijnen nog nader te analyseren. Uit de benchmark blijkt dat Moerdijk een
hoger tarief hanteert voor meerpersoonshuishoudens. In onderstaande tabel is een
mogelijke verklaring gegeven voor een hoog en laag tarief in 2011.
Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2011

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2011

-

-

-

Veel kleine kernen en een uitgestrekt
buitengebied
Slechte kwaliteit van de bodem (klei)
Relatief veel gemengde riolering.

Tekort aan formatie en een vertraging
in het OAS-proces waardoor de
investeringen lager zijn dan gemiddeld.

Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort, de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring voor het verschil.

37

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

6.5

Bestuurlijke invalshoek
De raad in Moerdijk heeft kaders gesteld in het rioleringsplan van 2007. Middels het
aanbieden van alternatieve scenario’s is de raad destijds in staat gesteld om keuzes te
maken en kaders te stellen.
De Moerdijkse raad heeft niet aangegeven hoe deze over speerpunten in het beleid wil
worden geïnformeerd. De raad is bij het opstellen van het GRP inhoudelijk betrokken
geweest, maar in de uitvoering lijkt de Raad zich in onvoldoende mate een beeld te
kunnen vormen over de inhoudelijke realisatie van het rioleringsbeleid.
Voor de aanbeveling verwijzen wij naar aanbeveling 2.
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Reactie College
Op 18 juni 2012 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 8
augustus 2012. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een quick scan uitgevoerd naar het onderwerp
“Rioleringsbeleid”. Wij hebben kennis genomen van de conceptrapportage d.d. 18 juni
2012 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Algemene conclusie
De conceptrapportage “Rioleringsbeleid” geeft ons een duidelijk beeld over de sterke
punten van het rioleringsbeleid van de gemeente Moerdijk (o.a. opgesteld GRP en
effectieve samenwerking met het waterschap Brabantse Delta). Daarnaast brengt de
conceptrapportage ook de items in beeld die op het gebied van rioleringsbeleid nog
verder ontwikkeld en verbeterd kunnen
worden, zoals de verbetering van de
informatievoorziening aan de raad omtrent de realisering van de inhoudelijke
speerpunten en het wegwerken van achterstanden in investeringen en
onderhoudswerkzaamheden.
Gelet op het bovenstaande kunnen wij ons vinden in uw conclusie (pagina 34) dat het
door de gemeente Moerdijk gevoerde rioleringsbeleid over het algemeen als effectief
en doelmatig aan te merken is, maar dat het rioleringsbeleid ook nog enkele
verbeterpunten kent.
Ten aanzien van de 2e alinea van de algehele conclusie geven wij nog de volgende
tekstuele aanpassing:
“Het tarief voor meerpersoonshuishoudens………………… Dit verklaart waarom er in
Moerdijk gemiddeld twee keer zoveel gemalen per km vrijvalriolering liggen dan in
de regio.“
Aanbevelingen
Hieronder gaan we nader in op de aanbevelingen zoals vermeld op in de hoofdstukken
6.3 tot en met 6.5 (pagina 35 e.v.).
Aanbeveling 1: Zorg voor het tijdig “upgraden” van het huidige GRP naar een VGRP.
Overleg met partners binnen SWWB over een tijdpad waardoor Moerdijk in staat is om
binnen de wettelijke normen aan de eisen te voldoen.
Wij onderschrijven deze aanbeveling en hebben de voorbereidingen voor het
upgraden van het huidige GRP reeds opgestart. Het upgraden van het GRP naar een
VGRP is een individueel traject, dat Moerdijk voor 2013 afgerond moet hebben.
Parallel hieraan wordt – in samenwerking met de partners binnen de SWWB - het
gezamenlijke traject voor het VGRP en overkoepelend afvalwaterplan opgestart. Dit
gezamenlijke traject heeft een verwachte looptijd van anderhalf jaar (2014).
Aanbeveling 2: Kies in het nieuwe VGRP opnieuw voor enkele speerpunten (naast de
algemene doelen, functionele eisen en maatstaven) en maak afspraken over de wijze
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waarop de Raad wordt geïnformeerd over de inhoud en realisatie van deze
speerpunten.
Wij delen uw mening dat de betrokkenheid van de raad bij het rioleringsbeleid/-plan
verbeterd kan worden. Wij zullen hiertoe – in het kader van het upgraden van het
huidige GRP naar het nieuwe VGRP - in samenwerking met de raad de vereiste
verbetervoorstellen ontwikkelen.
Aanbeveling 3: Let op het tijdig afsluiten van een afvalwaterakkoord omdat dit van
invloed is op de maatregelen die in het VGRP genomen moeten worden.
Wij onderschrijven deze aanbeveling, maar merken hierbij wel op dat het afsluiten
van een afvalwaterakkoord is gerelateerd aan de discussie omtrent OAS Bath
(kostenverdeling) en aan de uitkomsten uit de verbrede heroverweging (resultaten
verwacht eind 2012).
Aanbeveling 4: Bezie bij het opstellen van het VGRP en leg aan de Raad alternatieve
keuzes voor over:
de effecten en risico’s van het wel en niet bijschrijven van de renteopbrengst
rioolvoorziening voor zowel de voorziening als ook voor de toekomstige
rioolheffing;
de financiële consequenties voor de inhaalslag en
de verdeling van de lasten op lange en korte termijn met de consequenties voor
het kostendekkingspercentage.
Wij delen uw zorg over de verwachting dat de egalisatievoorziening op langere termijn
niet meer toereikend zal zijn en dat dit bepaalde consequenties en risico’s met zich
meebrengt. Gelet hierop nemen wij uw aanbeveling ter harte en zullen wij
bovengenoemde items betrekken bij het opstellen van het VGRP en de raad
alternatieve keuzes terzake voorleggen.
Aanbeveling 5: Analyseer het verschil in tarief, met name ten aanzien van
meerpersoonshuishoudens. Dit tarief is aanzienlijk hoger (ca. 10% in vergelijking met
het eerstvolgende tarief van ca. € 200) dan het tarief in gemeenten met een
vergelijkbare stedelijkheid en bodemsoort; de bodemopbouw en de omvang van het
buitengebied bieden daarom geen afdoende verklaring van het verschil.
De betreffende analyse (op hoofdlijnen) zullen wij meenemen bij het traject voor het
opstellen van het nieuwe VGRP.
Ten aanzien van de 5e alinea op pagina 37 geven wij nog de volgende tekstuele
aanpassing:
“De gemeente Moerdijk heeft in 2010 deelgenomen aan de landelijke benchmark
van RIONED.”

Vervolgprocedure
Zodra de Rekenkamer het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en
duidelijk is welke aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen wij
(bij het traject voor het opstellen van het VGRP) verdere invulling aan de
aanbevelingen geven.

40

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

Monitoring aanbevelingen
Wij nemen dit rekenkameronderzoek op in de lijst van uit te voeren
nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek wordt
bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen zijn
uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan
de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op
de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een
rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel

41

J.P.M. Klijs

Quick scan Rioleringsbeleid gemeente Moerdijk

8

Nawoord
De Rekenkamer heeft met waardering kennis genomen van de brief van het College.
Uit de reactie blijkt dat wordt ingestemd met de conclusies en aanbevelingen.
Daarnaast wordt met een inhoudelijke toelichting ook aangegeven op welke wijze een
vervolg aan de aanbevelingen wordt gegeven, c.q. de uitvoering en effecten daarvan
zullen worden gevolgd en aan de raad gerapporteerd.
De in de brief voorgestelde tekstuele correcties zijn in de rapportage verwerkt.
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Bijlage 1: Wettelijk kader en Productwijzer
Nationaal beleid
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van
kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie
tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt
voortaan
samengewerkt
op
basis
van
afspraken
in
plaats
van
vergunningvoorschriften.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte
lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm
bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de
Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale
wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren) 13 . 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 dit naar gemeenten en krijgt het waterschap adviesrecht voor alle
indirecte lozingen inclusief de emissies naar lucht en bodem.
Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & RIONED.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.

13

www.waterwet.nl, februari 2012.
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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:
c. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
d. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die
relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:
de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;
de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;
de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.
Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in
de afvalwaterketen met gemeenten en provincie 14 . De Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) heeft de basisinspanning gedefinieerd in het rapport ‘Riooloverstorten
deel 2 – Eenduidige basisinspanning’. De eenduidige basisinspanning heeft als doel
om de emissie uit het rioolstelsel te reduceren.
Financieel wettelijk kader
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. Artikel 228a bepaalt dat
onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de
inzameling
en
het
transport
van
huishoudelijk
afvalwater
en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,
te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing
ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en

14

www.brabantsedelta.nl, februari 2012.
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bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De watersysteemheffing is bedoeld voor de inzameling en verwerking van regenwater, alsmede
voor het treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
De gemeentelijke watertaken die uit de rioolheffing bekostigd mogen worden, zijn de
taken die betrekking hebben op:
a. de inzameling, berging en transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel
van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater
(zogenaamde IBA’s);
b. de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering
brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend
hemelwater; en
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming:
de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of terugbrengen in het
oppervlaktewater of op of in de bodem van grondwater, alsmede verbetering van
de waterdoorlaatbaarheid van de bodemtoplaag of hydrologische compartimentering van de bodem.
Het bepalen van de belastingplichtige, de heffingsgrondslag en de heffingsmaatstaf is
in de wet overgelaten aan het gemeentebestuur, om het de gemeenten mogelijk te
maken zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het systeem dat zij gebruikten voor
de heffing van het rioolrecht.
Door de VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010)
opgesteld. Het model is een hulpmiddel voor gemeenten om zichtbaar te maken welke
kosten in rekening worden gebracht voor de diensten en de taken van de gemeente.
Het model presenteert een stappenplan met controlevragen om te komen tot een
transparante kostentoerekening.
Daarnaast is door het Ministerie van BZK een Handreiking kostentoerekening leges en
tarieven uitgebracht (januari 2010). In deze handreiking wordt het wettelijk kader ten
aanzien van o.a. de rioolheffing geschetst en is inzicht gegeven in de doorberekening
van de kosten in de rechten, heffingen en tarieven die maximaal 100%
kostendekkend mogen zijn. Voor meer informatie wordt gemakshalve verwezen naar
het model en de handreiking.
Productwijzer
Deze productwijzer geeft een korte omschrijving van enkele belangrijke vooral
financiële begrippen van het rioleringsbeleid. Dit is bedoeld om het rapport
toegankelijker te maken voor de lezer.
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Gemeentelijke zorgplicht
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg
en het onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de
openbare ruimte. Een goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage
aan de natuur, het milieu, de volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.
Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe
woonwijk of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg
van het nieuwe riool meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat
worden. Het onderhouden van de riolering behelst onder andere het inspecteren,
reinigen en repareren van rioolbuizen. Inspectie gebeurt veelal in combinatie met
reiniging en volgens een cyclus, waarbij één keer in de zoveel jaar een rioolbuis
wordt geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten van de inspectie wordt een
nieuwe inspectie gepland of wordt bijvoorbeeld een reparatie gepland. Door
reparatie kan de levensduur van de riolering worden verlengd. Als de kosten van
reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de rioolbuis is te hoog geworden,
kan worden overgegaan tot vervanging.
Rioolvervanging
Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn
ook gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van
invloed zijn op de levensduur van de riolering, zoals de bodem en
grondwatergesteldheid, kwaliteit van het afvalwater, illegale lozingen, toename
gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van inspecties en de snelheid waarmee
reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere onderdelen van het rioleringstelsel,
zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een andere levensduur, maar daar zal
op deze plek niet nader op worden ingegaan.
Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer
omdat de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten
combineren het vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten /
herbestraten van de weg en/of openbare ruimte. Op deze manier worden kosten
bespaard en wordt de overlast voor burgers verminderd.
Financiële doorkijk
Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen
kan een planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel
gemeenten maken een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten
zich op langere termijn ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de
rioolheffing op de korte en langere termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in
de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu reeds een (geleidelijke) verhoging van de
rioolheffing worden overwogen om toekomstige generaties niet te confronteren
met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële doorkijk duidelijk welke
investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening mee worden
gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor
de inhuur van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een
egalisatievoorziening, zodat de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing
In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een
gemeente worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met
betrekking tot de zorg voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de
grondwaterstand.
Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing.
Gemeenten hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals
bijvoorbeeld het water-verbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige
gemeenten onderscheid gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte
tarieven gehanteerd voor grootgebruikers.
Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden
besteed, vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een
‘gesloten’ systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In
het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van
100% kostendekkingsgraad. Dit uitgangspunt staat ook aan de basis van de
financiële doorkijk.
De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door
omstandig-heden de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan
ervoor worden gekozen om in een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien
(in plaats van in één jaar de burger te confronteren met een sterke stijging of
daling van het tarief van de rioolheffing).
Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de
begrote kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden
uitgesteld.
De
geraamde
kostendekkingsgraad
en
de
werkelijke
kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling hiervan over de jaren) is daarmee een
goede (financiële) indicator voor de riolering.
Egalisatievoorziening
Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de
jaren de pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de
kosten van de riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten,
wordt geld gestort in de voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld
onttrokken aan de voorziening. Daarmee heeft de voorziening een dempende
werking op de fluctuaties in de kosten over de jaren heen. En daarmee heeft de
voorziening dus een dempende werking op de fluctuaties in de tarieven voor de
rioolheffing voor de burgers.
Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt
of wordt uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een
egaliserende werking. Als een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit
een teken dat in het verleden teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers
en bedrijven hebben in de voorgaande jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door
de rioolheffing (eenmalig) te verlagen en deze verlaging te betalen uit de (te
hoge) voorziening, kan de voorziening weer op het gewenste niveau worden
gebracht.
Activeren of sparen
Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van
nieuwe riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of
aanleg van een rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die
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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.
De balanswaarde van de rioolbuis daalt jaarlijks met de afschrijvingslasten. Na
verloop van tijd (zoals gezegd bedraagt dit bij de meeste gemeenten voor de
riolering ongeveer 60 jaar) is de balanswaarde gelijk aan nul. Vanaf dat moment
vervallen de jaarlijkse kapitaallasten. De rioolbuis is volgens de administratie
afgeschreven. De boekhoudkundige waarde hoeft niets te zeggen over de
technische staat van de riolering. Het is goed mogelijk dat de werkelijke
levensduur van de riolering langer of korter is.
Om de aanleg of vervanging van de riolering te financieren moet geld worden
geleend. De paragraaf Financiering in de programmabegroting en jaarrekening
geeft meer (algemene) informatie over de financiering door de gemeente. De
financieringsrente en afschrijvings-lasten vormen samen de kapitaallasten. De
paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" geeft weer hoe wordt omgegaan met
financiering en activering van specifieke onderdelen, zoals riolering.
Er zijn ook gemeenten die de aanleg of vervanging van een rioolbuis niet activeren
op de balans. Deze gemeenten hebben in de jaren voorafgaand aan de aanleg /
vervanging geld gespaard en dit geld gestort in een bestemmingsreserve of
voorziening, specifiek voor de riolering. Op het moment dat aanleg/vervanging aan
de orde is, worden de kosten gedekt
vanuit deze bestemmingsreserve of
voorziening.
Realisatie van projecten
Indien werkzaamheden aan de riolering in enig jaar uitlopen of worden uitgesteld,
schuiven kosten door naar latere jaren. De kosten voor de riolering vallen in dat
ene jaar daarmee lager uit dan begroot, terwijl er bij de bepaling van het tarief van
de rioolheffing wel van de begrote kosten was uitgegaan. De werkelijke
kostendekkingsgraad kan door het uitlopen of uitstellen van werkzaamheden hoger
komen te liggen dan de 100% kostendekkingsgraad waar in de berekening van het
tarief van is uitgegaan.
Indien structureel werkzaamheden aan de riolering worden uitgesteld en/of het
beschik-bare budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen
werkachter-standen ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de
gaten te houden om te voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd
wordt met ‘inhaalslagen’, die weer consequenties hebben voor de benodigde
formatie en de ontwikkeling van het tarief.
Stabiel systeem
Bij de riolering heeft de gemeente te maken met een combinatie
investeringen, opbrengsten uit rioolheffing en toevoegingen / onttrekkingen
reserves en voorzieningen. Dit maakt de riolering in financieel opzicht tot
relatief complex financieel product van de gemeente. Er is daarbij sprake van
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van
aan
een
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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Bijlage 3: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Moerdijk
-

dhr. Ico Goedhart (manager afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte)
dhr. Wim Kaptein (teamhoofd advies en werkvoorbereiding, afdeling RBOR)
dhr. Steven Vischer (beleidsadviseur riolering, afdeling RBOR)
dhr. Werner Voermans (GBI-coördinator)
dhr. Louis Koevoets (wethouder, portefeuille Inrichting en beheer openbare
Ruimte, Water)
dhr. Nico Dominicus (financieel adviseur)
mw. Ingrid Kocken (financieel adviseur)

Overige
Sjoerd Koenraadt (adviseur water -en emissiebeheer Waterschap Brabantse
Delta, accountmanager / aanspreekpunt voor de gemeenten Moerdijk, Bergen op
Zoom, Steenbergen).
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Bijlage 4: 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. Heeft de Raad heldere en meetbare doelen vastgesteld?
Norm: De Raad heeft duidelijke speerpunten vastgesteld
aangegeven hoe de Raad daarover gerapporteerd wil worden.

en daarbij is

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.
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. Is bij de bepaling van de rioolheffing rekening gehouden met de lasten op korte
en op lange termijn?
Norm: Er is een financiële doorkijk gebruikt van tenminste de levensduur van de
riolering. Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met lange en korte
termijn.
iii. Hoe vindt afstemming plaats tussen rioleringsprojecten en beheer en het
onderhoud en de reconstructie van wegen?
Norm: De technische afwegingscriteria voor het onderhoud van wegen en van
riolering zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze
waarop de weging zal plaatsvinden en jaarlijks vindt deze afweging plaats.
iv. 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
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rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
v. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van de rioolheffing, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid transparant?
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.
Daarnaast is een transparante berekening voorhanden waaruit de opbouw van
de rioolheffing blijkt (bijvoorbeeld aan de hand van het VNG-model).
vi. Zijn de financiële gegevens van de RIONED benchmark geanalyseerd en zijn de
eventuele “verwonderpunten” nader bekeken?
Beschrijvende vraag:
De financiële gegevens van de RIONED benchmark zijn besproken binnen de
gemeente.
Voor
“verwonderpunten”
(opmerkelijke
verschillen
tussen
gemiddelden uit de benchmark en de score van de gemeente) is een verklaring
voorhanden of zijn maatregelen genomen.
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. Uit de
rapportages blijkt de mate waarin doelen worden gerealiseerd.
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het beleid
zodanig dat de Raad zich een goed beeld kan vormen van de mate waarin de
doelen worden gerealiseerd?
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.
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Bijlage 5: Doelen, functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden gemeente Moerdijk
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Bijlage 6: Aandachtspunten Raad
De Moerdijkse gemeenteraad is in de gelegenheid gesteld om aandachtspunten voor
het onderzoek mee te geven en aanvullende vragen te stellen.
Vanuit de fractie Onafhankelijk Moerdijk zijn de onderstaande aandachtspunten
ingebracht:
Aandachtspunten Raad Moerdijk
Wat de gevolgen zijn van het vooruitschuiven
van het actualiseren van het GRP, waardoor
een steeds verder oplopende voorziening
(rond de 15 mio)?

Verwerking
aandachtspunten
/
toelichting
Zie § 4.1
Toelichting ambtenaren Moerdijk:
De oorzaken (en ook gevolgen) van het
vooruitschuiven van het nieuwe GRP en de
oplopende voorziening naar 15 miljoen
kunnen (grotendeels) los van elkaar
worden gezien. Het oplopen van de
voorziening is voornamelijk het gevolg
van:
1. Achterstand in onderhoudswerkzaamheden door onvoldoende invulling van
personele capaciteit in de afgelopen
planperiode (werk is uiteindelijk blijven
liggen). Ten aanzien van de achterstand
wordt in 2012 en 2013 een inhaalslag
gemaakt. Voor de begrote investeringen
worden
kredieten
gevoteerd.
De
kapitaallasten (rente en afschrijving) van
deze kredieten worden op begrotingsbasis
al uit de egalisatievoorziening onttrokken;
het doorschuiven van de werkzaamheden
naar 2012 heeft geen gevolgen voor de
stand van de voorziening.
2. Onduidelijkheden/ vertragingen in het
proces van OAS Bath. De oorspronkelijk
geplande investeringen uit het GRP voor
het behalen van de basisinspanning (=
milieumaatregelen) zijn daarom 'on hold'
gezet. We gaan als gemeente immers
geen maatregelen uitvoeren als achteraf
blijkt dat deze niet doelmatig / effectief
zijn. Inmiddels is in het najaar van 2011
de OAS studie afgerond. Op basis van de
uitkomsten worden in het 2e kwartaal van
2012
met het waterschap concept
afvalwaterakkoorden opgesteld en worden
aan de hand van een heroverweging
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Heeft de raad voldoende zicht op / informatie
over het huidige kwaliteitsbeeld van het
gemeentelijk rioolstelsel?
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knopen doorgehakt over de nog uit te
voeren maatregelen.
Zolang de maatregelen (en dus de kosten)
nog niet voldoende inzichtelijk zijn, heeft
het
niet
veel
zin
om
het
kostendekkingsplan al bij te stellen. De
uitkomsten
van
de
kostendekkingsberekening zullen dan een
vertekend beeld laten zien, indien de
investeringen niet volledig of buiten
beschouwen worden gelaten.
Zie §5.1 en §5.2

Is er voldoende aandacht voor de zwakke
plekken, zoals geringe doorlaat onder de
A59?

Valt buiten de scope van de quick-scan

Is
er
een
afdoende
koppeling
naar
nieuwbouwplannen (juiste maaiveldhoogtes)?

Zie §2.1, §4.6

Wordt er bij vervanging ook rekening
gehouden met verandering van het klimaat;
hierdoor komt er meer neerslag in grote
hoeveelheden waardoor dit niet verwerkt kan
worden door onvoldoende capaciteit en er in
bepaalde wijken wateroverlast ontstaat?

Zie verder §4.3 en §4.6

In het verlengde van het vorige punt: is de
samenwerking met het waterschap en andere
relevante partners voldoende ingevuld?

Zie §3.3

In hoeverre is er sprake van slim (innovatief)
beleid waardoor de rioolrechten kunnen
dalen?

Zie §4.2
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