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

Gemeentelijke zorgplicht
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer de zorgplicht voor de aanleg en het
onderhoud van de riolering. De riolering maakt onderdeel uit van de openbare ruimte. Een
goede kwaliteit van de riolering levert een positieve bijdrage aan de natuur, het milieu, de
volksgezondheid en de leefomgeving in de gemeente.
Aanleg van nieuwe riolering kan aan de orde zijn op het moment dat een nieuwe woonwijk
of bedrijventerrein wordt aangelegd. Meestal zijn de kosten van aanleg van het nieuwe riool
meegenomen in de prijs van de grond waarop gebouwd gaat worden. Het onderhouden van
de riolering behelst onder andere het inspecteren, reinigen en repareren van rioolbuizen.
Inspectie gebeurt veelal in combinatie met reiniging en volgens een cyclus, waarbij één keer
in de zoveel jaar een rioolbuis wordt geïnspecteerd. Afhankelijk van de resultaten van de
inspectie wordt een nieuwe inspectie gepland of wordt bijvoorbeeld een reparatie gepland.
Door reparatie kan de levensduur van de riolering worden verlengd. Als de kosten van
reparatie te hoog worden en/of de leeftijd van de rioolbuis is te hoog geworden, kan worden
overgegaan tot vervanging.

Rioolvervanging
Rioolbuizen hebben bij veel gemeenten een levensduur van 60 jaar, maar er zijn ook
gemeenten die uitgaan van 40 jaar of 75 jaar. Diverse factoren kunnen van invloed zijn op
de levensduur van de riolering, zoals de bodem en grondwatergesteldheid, kwaliteit van het
afvalwater, illegale lozingen, toename gewichtsklasse vrachtverkeer, frequentie van
inspecties en de snelheid waarmee reparaties kunnen worden uitgevoerd. Andere
onderdelen van het rioleringstelsel, zoals gemalen en bergbezinkbassins, kennen een andere
levensduur, maar daar zal op deze plek niet nader op worden ingegaan.
Met het vervangen van rioleringen zijn omvangrijke investeringen gemoeid, temeer omdat
de bovenliggende weg moet worden opengebroken. Veel gemeenten combineren het
vervangen van de riolering dan ook met het herinrichten / herbestraten van de weg en/of
openbare ruimte. Op deze manier worden kosten bespaard en wordt de overlast voor
burgers verminderd.

Financiële doorkijk
Op basis van de resterende levensduur / afschrijvingstermijn van de rioolbuizen kan een
planning worden gemaakt voor de lange termijn (30 tot 75 jaar). Veel gemeenten maken
een dergelijke financiële doorkijk om te bezien hoe de kosten zich op langere termijn
ontwikkelen en welke consequenties dit heeft voor de rioolheffing op de korte en langere
termijn. Als bijvoorbeeld blijkt dat de kosten in de toekomst sterk zullen stijgen, kan nu
reeds een (geleidelijke) verhoging van de rioolheffing worden overwogen om toekomstige
generaties niet te confronteren met sterke tariefstijgingen. Ook wordt in de financiële
doorkijk duidelijk welke investeringspieken er op welke momenten zijn. Hier kan rekening
mee worden gehouden door in een vroegtijdig stadium te proberen de investeringspiek te
spreiden over de jaren (deels naar voren in de tijd halen, deels naar achteren), of
anderszins maatregelen te nemen, zoals het reserveren van extra middelen voor de inhuur
van extra capaciteit rondom deze piek of het vormen van een egalisatievoorziening, zodat
de lasten (en daardoor de tarieven) minder fluctueren.
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Tarief rioolheffing
In de Gemeentewet is de rioolheffing geregeld. De rioolheffing kan door een gemeente
worden geheven ter dekking van de kosten voor de gemeente met betrekking tot de zorg
voor huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de grondwaterstand.
Het gemeentebestuur bepaalt de heffingsgrondslag voor de rioolheffing. Gemeenten
hanteren in de praktijk verschillende heffingsgrondslagen zoals bijvoorbeeld het
waterverbruik of het aantal aansluitingen. Ook wordt bij sommige gemeenten onderscheid
gemaakt tussen woningen en bedrijven of worden aparte tarieven gehanteerd voor
grootgebruikers.
Omdat de opbrengsten van de rioolheffing alleen aan de riolering kunnen worden besteed,
vormen de kosten en opbrengsten van de riolering voor de gemeente een ‘gesloten’
systeem. Kosten en opbrengsten moeten met elkaar in evenwicht zijn. In het Gemeentelijk
Rioleringsplan wordt dit verwoord met het uitgangspunt van 100% kostendekkingsgraad. Dit
uitgangspunt staat ook aan de basis van de financiële doorkijk.
De kostendekkingsgraad hoeft in de praktijk niet 100% te zijn. Indien door omstandigheden
de kostendekkingsgraad hoger of lager dan 100% ligt, kan ervoor worden gekozen om in
een aantal jaren geleidelijk naar de 100% te groeien (in plaats van in één jaar de burger te
confronteren met een sterke stijging of daling van het tarief van de rioolheffing).
Ook de werkelijke kosten en opbrengsten kunnen in enig jaar afwijken van de begrote
kosten en opbrengsten, bijvoorbeeld doordat projecten uitlopen of worden uitgesteld. De
geraamde kostendekkingsgraad en de werkelijke kostendekkingsgraad (en de ontwikkeling
hiervan over de jaren) is daarmee een goede (financiële) indicator voor de riolering.

Egalisatievoorziening
Veel gemeenten hanteren een egalisatievoorziening voor de riolering om over de jaren de
pieken en dalen in de hoeveelheid werk aan de riolering (en daarmee de kosten van de
riolering) op te kunnen vangen. In jaren met relatief weinig kosten, wordt geld gestort in de
voorziening, in jaren met relatief veel kosten wordt geld onttrokken aan de voorziening.
Daarmee heeft de voorziening een dempende werking op de fluctuaties in de kosten over de
jaren heen. En daarmee heeft de voorziening dus een dempende werking op de fluctuaties
in de tarieven voor de rioolheffing voor de burgers.
Er moet op worden gelet dat de egalisatievoorziening niet structureel groter wordt of wordt
uitgeput, want dat betekent dat er geen sprake meer is van een egaliserende werking. Als
een voorziening een structureel positief saldo heeft, is dit een teken dat in het verleden
teveel geld in de voorziening is gestort. De burgers en bedrijven hebben in de voorgaande
jaren teveel betaald aan rioolheffing. Door de rioolheffing (eenmalig) te verlagen en deze
verlaging te betalen uit de (te hoge) voorziening, kan de voorziening weer op het gewenste
niveau worden gebracht.

Activeren of sparen
Bij veel gemeenten worden de kosten voor rioolvervangingen en de aanleg van nieuwe
riolering geactiveerd op de balans. Dit wil zeggen dat een vervanging of aanleg van een
rioolbuis wordt opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan (die veelal een onderdeel is van
de programmabegroting). Er wordt een budget (bij investeringen heet dit een krediet)
beschikbaar gesteld voor de vervanging of aanleg.
De nieuw aangelegde of vervangen rioolbuis wordt opgenomen op de balans van de
gemeente onder de vaste activa. De balanswaarde is gelijk aan de werkelijke
investeringskosten. Jaarlijks wordt afgeschreven conform het beleid / de spelregels die
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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 afschrijvingslasten 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 beschikbare
budget voor reparaties / vervangingen is structureel te klein, kunnen werkachterstanden
ontstaan. Het is belangrijk om deze achterstanden goed in de gaten te houden om te
voorkomen dat de gemeente in de toekomst geconfronteerd wordt met ‘inhaalslagen’, die
weer consequenties hebben voor de benodigde formatie en de ontwikkeling van het tarief.

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

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond
Een goed functionerende en onderhouden riolering is een belangrijk aspect in de
openbare ruimte. Riolering heeft namelijk betrekking op aspecten als natuur, milieu,
volksgezondheid en de handhaving van een goede leefomgeving. Op grond van artikel
10.33 van de Wet milieubeheer hebben gemeenten de zorgplicht voor de aanleg en
het onderhoud van de riolering.
De wet schrijft voor dat gemeenten een Gemeentelijk Rioleringsplan op moeten
stellen. In dit rioleringsplan moet de gemeente aangeven op welke wijze zij invulling
geeft aan haar zorgplicht en wat zij de komende jaren op het gebied van riolering van
plan is te doen. Ook is in deze wet opgenomen waaraan de inhoud van het plan moet
voldoen en met welke partijen de gemeente moet afstemmen. Gemeenten hebben
met ingang van 1 januari 2008 (Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken) niet alleen een zorgplicht voor afvalwater, maar ook voor grond- en
hemelwater.
Gemeentelijk rioleringsbeleid heeft raakvlakken met vele andere terreinen zoals
milieubeheer, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ontwikkeling en beheer en
onderhoud van infrastructuur. Bij het opstellen van het rioleringsbeleid en het beheer
daarvan moet de gemeente dus rekening houden en afstemmen met deze terreinen.
Bovendien is samenwerking met andere organisaties die eveneens een rol hebben in
het waterbeheer van belang. Zo heeft de gemeente te maken met organisaties als het
waterschap dat de zorgplicht heeft voor de zuivering van afvalwater, de provincie en
de inspecteur van de volksgezondheid.
Het rioleringsbeleid en -beheer van gemeenten is vanuit financieel en inhoudelijk
oogpunt als een belangrijk beleidsterrein aan te merken.
Inhoudelijk, omdat het rioleringsstelsel één van de belangrijkste schakels in de
waterketen is. Problemen met de riolering treffen de burger rechtstreeks in haar doen
en laten en heeft invloed op de hierboven genoemde terreinen als volksgezondheid,
milieubeheer en wegen. Zowel de technische als functionele eisen die de gemeente
stelt aan het rioleringsbeleid zijn daarom van belang.
Financieel, omdat het aan het rioleringsbeleid en -beheer verbonden rioolrecht een
substantieel deel van de totale lokale lasten beslaat. Het is daarom van belang inzicht
te hebben in de kosten die aan het rioleringsbeleid en -beheer verbonden zijn en in de
wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
Bovendien blijkt dat er aanzienlijke verschillen in de tarieven bestaan, tussen de
zeven gemeenten.
De Rekenkamer West-Brabant heeft besloten tot het doen van een
rekenkameronderzoek waarbij het gaat om het verkrijgen van inzicht in de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de gemeenten gevoerde
rioleringsbeleid en -beheer.
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Daarbij zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
a. Algemeen: de afbakening en definiëring van het onderzoek en de totstandkoming
van het rioleringsbeleid en -beheer van de betrokken gemeente.
b. Financieel: kosten die aan het rioleringsbeleid en -beheer verbonden zijn c.q. de
wijze waarop deze kosten in rekening worden gebracht aan burgers en bedrijven.
c. Bestuurlijk: kaderstellende en controlerende rol van de Raad.
d. Inhoudelijk-technisch: samenhang tussen de nagestreefde doelstellingen en de
getroffen/voorziene maatregelen.

1.2

Onderzoeksvragen
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamer West-Brabant de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:

In hoeverre is het door de gemeente gevoerde rioleringsbeleid en -beheer als
effectief en doelmatig aan te merken?
Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgesplitst in de volgende deelvragen:
a. Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en heeft dit
geresulteerd in duidelijke doelstellingen?
b. Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid en –
beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en bedrijven in
rekening gebracht? Waardoor worden – op hoofdlijnen – verschillen in
tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?
c. Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?
d. Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische samenhang
tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en de getroffen /
voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming alternatieven overwogen?
Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op
doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd
worden?
Elke deelvraag bestaat uit een aantal subvragen, die hieronder zijn weergegeven.
a.
i.
ii.
iii.
iv.

v.
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Algemeen
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en uitgevoerd?
In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van milieubeleid en
integraal waterbeheer?
In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van een effectieve
samenwerking met andere organisaties, met name het waterschap?
Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke doelstellingen en
kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. de behandeling van afval- en
hemelwater, en het voorkomen van wateroverlast?
Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?
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vi.

b.
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

viii.
ix.

x.

c.
i.
ii.
iii.
iv.

d.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt hiervoor
gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de gemeente zelf over
voldoende kennis?
Financieel
Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op langere en
korte termijn?
Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en toekomstig
gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?
Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd tegen welke
kosten?
Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? In hoeverre is sprake van
een verschil tussen de geraamde kosten en de uitgaven? Wat zijn verklaringen
voor eventuele verschillen tussen raming en realisatie, en heeft dat geleid tot
aanpassing van de ramingsystematiek?
Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?
Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook terecht
opgenomen?
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen onderhoud /
renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden gezamenlijke kosten
toegerekend?
Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente doorberekend?
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de kostentoerekening
van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het tarievenbeleid doeltreffend en
doelmatig?
Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in tariefstelling t.o.v.
andere gemeenten?
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 juist,
tijdig en volledig?
Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van investeringen adequaat?
Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen worden
bereikt?
Inhoudelijk-technisch
Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande riolering?
Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan voldoende
onderbouwd ?
Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling en planning
gekomen?
Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten opzichte van
de planning?
Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de reconstructie van wegen?
Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op
doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd
worden?
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vii.

1.3

In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en bedrijven
aanleiding tot klachten?

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van een projectteam van leden uit de
rekenkamer West-Brabant dhr. R. Clayden, dhr. J. Naafs, Mw. S. van Breugel en mw.
L. de Jong-Stabel. De feitelijke onderzoekswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een
onderzoeksteam van PwC bestaande uit dhr. L. van den Dool, dhr. E. Beckers, dhr. R.
Otto en mw. S. Djojosoeparto.
Het onderzoek is verdeeld in een drietal fasen. Eind januari 2011 is gestart met een
pilot bij de gemeente Oosterhout. Vervolgens is vanaf februari/maart 2011 gelijktijdig
in drie gemeenten onderzoeken gedaan naar het rioleringsbeleid en -beheer (fase 1).
In deze eerste fase zijn de gemeenten Geertruidenberg, Bergen op Zoom en Rucphen
betrokken. De tweede fase van het onderzoek is in maart 2011 gestart bij de
gemeenten in Zundert, Halderberge en Roosendaal. Per gemeente is tijdens het
onderzoek nadrukkelijk ruimte voor “couleur locale”. Voorafgaand aan het onderzoek
heeft de rekenkamer een bijeenkomst met de Raadsleden belegd, waarin de Raad
haar aandachtspunten, vragen en opmerkingen rondom het onderzoek heeft
aangegeven. Een overzicht van de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen door
de raadsleden is opgenomen in bijlage 5. Eveneens wordt in de bijlage aangegeven
waar de vragen en opmerkingen in het rapport terugkomen en zijn verwerkt.
Bij aanvang van het onderzoek heeft er eveneens een startbijeenkomst plaatsgevonden met bestuurders en ambtenaren.
De rekenkamer heeft een normenkader ontwikkeld (bijlage 3), waarin voor alle
onderzoeksvragen normen opgesteld zijn. Aan de hand van het normenkader kan
worden getoetst of het onderzoeksobject wel of niet voldoet aan de gestelde norm.
De periode van onderzoek betreft de periode 2006 t/m 2010.
Op basis van documentstudie en (groeps)interviews, is de benodigde informatie
verkregen en getoetst aan het normenkader. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van
de benchmark van Rioned. Dit is een unieke benchmark omdat alle gemeenten in
Nederland eraan deelnemen. Toch kunnen afwijkingen die uit de vergelijking met deze
benchmark blijken niet direct tot conclusies leiden. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld
ontstaan omdat gegevens niet correct of anders zijn aangeleverd en vragen daarom
altijd om nadere analyse.
Per gemeente is een rapportage opgesteld waarin de resultaten worden
gepresenteerd. Daarnaast is een koepelnotitie opgesteld waarin vergelijkingen tussen
gemeenten worden getrokken en leerpunten en best practices worden weergegeven.

1.4

Leeswijzer
In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Roosendaal gepresenteerd.
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Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding en achtergrond van het onderzoek weer, met de
daarbij behorende onderzoeksvragen.
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Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het rioleringsbeleid.
Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksvraag met betrekking tot de kosten van
het rioleringsbeleid en -beheer.
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2

Algemene context

2.1

Kenmerken en karakteristieken gemeente Roosendaal
De gemeente Roosendaal is een grote, matig stedelijke gemeente in West-Brabant
met ruim 77.500 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Roosendaal, Wouw,
Heerle, Nispen, Wouwse Plantage en Moerstraten. Het totale oppervlakte van de
gemeente omvat 10.721 hectare, waarvan 17,4% bebouwd terrein, 67,2% agrarisch
gebied en 6,3% bos- en natuurgebied1.
De gemeente Roosendaal neemt deel aan de landelijke benchmark van Rioned. Uit de
benchmark blijkt dat de gemeente is gelegen op goede grond (zand). De riolering
bestaat in Roosendaal uit relatief veel gescheiden en een gangbare hoeveelheid
mechanische riolering2.
De lengte van de vrijvervalriolering omvat 480 km buis. Dit is meer dan gemiddeld in
de regio (287 km buis) en landelijk (209 km buis).
De riolering in Roosendaal sluit aan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath.

2.2

Wettelijke kaders
Het rioleringsbeleid is verbonden aan wet- en regelgeving op verschillende niveaus
(Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk etc.). In deze paragraaf wordt kort stil
gestaan bij relevante wettelijke kaders.
Europese richtlijnen en beleid
Op Europees niveau is de Europese Kaderrichtlijn Water opgesteld. Het doel van deze
richtlijn is het vaststellen van een kader voor de bescherming van
landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater. Met de richtlijn
wordt gestreefd naar beschikbaarheid en goede kwaliteit van voldoende
oppervlaktewater en grondwater, vermindering van verontreiniging van grondwater,
bescherming van territoriale en maritieme wateren en het verminderen van lozingen
en emissies.
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 bedrijfstakken3.
Hieronder valt ook riool overstorten. De richtlijn wordt op nationaal niveau
geïmplementeerd via de Wvo (vergunningsplicht voor overstorten) en artikel 10.5 van
de Wet milieubeheer4.

1

2

3
4

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70262ned&D1=0-1,5,11,18,
24-25,27,31,41&D2=318,599,682&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Roosendaal,
Stichting RIONED.
http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn stedelijk afvalwater.html
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, gemeente Roosendaal Hoofdrapport (16 december 2009),
gemeente Roosendaal.
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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
5
grondwaterproblemen in bebouwd gebied) .
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden, waarin een achttal wetten
zijn samengevoegd6. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke
ordening. Met de komst van de Waterwet is de zorgplicht voor hemel- en grondwater
bij gemeenten gelegd. De Waterwet draagt bij aan vermindering van regels,
vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de inwerkingtreding van de
Waterwet is slechts één watervergunning van kracht, de Wvo-vergunning voor
lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels op het oppervlaktewater (o.a.
riooloverstorten) en de heffing op riooloverstorten zijn komen te vervallen.
Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van
kracht. Het wegvallen van de vergunningen heeft invloed op de samenwerkingsrelatie
tussen de gemeente en de waterbeheerder (Rijkswaterstaat of waterschap). Er wordt
voortaan samengewerkt op basis van afspraken in plaats van vergunningvoorschriften.
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de
onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte
lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder de Wet Milieubeheer (Wm) en het Wm
bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder de
Waterwet (Wtw) en het bevoegde gezag (waterschappen voor de regionale
wateren en Rijkswaterstaat voor de rijkswateren)7. 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.

5

6

7

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, gemeente Roosendaal Hoofdrapport (16 december 2009),
gemeente Roosendaal, p. 14.
Wet op de waterhuishouding, Wet op de waterkering, Grondwaterwet, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, Wet droogmakerijen en indijkingen (Wet van 14
juli 1904), Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde 'natte gedeelte'), Waterstaatswet
1900, (www.waterwet.nl , maart 2011).
www.waterwet.nl, maart 2011.
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Andere nationale wettelijke kaders en richtlijnen worden gevormd door:
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (de Wvo is met de komst van de
Waterwet in 2009 komen te vervallen)
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet bodembescherming
Wet ruimtelijke ordening
4e nota waterhuishouding
Rijksvisie waterketen
Advies Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Nationaal bestuursakkoord Water (NBW)
Beleidsbrief regenwater en riolering
Handreiking afvalwater buitengebied
Nota Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord water / Water Aktueel (2008)
Commissie Integraal Waterbeheer en NBW-a
Bestuursakkoord waterketen 2007
Leidraad Riolering & Rioned.
Bestuursakkoord Water (rijk en koepelorganisaties VNG, UvW, IPO en VEWIN,
2011)
Provinciaal beleid
De provincie heeft een regierol betreffende het provinciale waterbeleid. De provincie
Noord-Brabant stelt kaders en ontwikkelt beleid voor het realiseren van schoon, mooi,
veilig en voldoende water in Brabant.
Het provinciale Waterplan (PWP) is de strategische basis voor het Brabantse
waterbeleid en –beheer voor de korte en lange termijn, rekening houdend met
duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het plan is in nauwe samenwerking met
diverse belanghebbende (water)partijen in Brabant tot stand gekomen. En is verder
uitgewerkt in het Ontwerp Provinciale Waterplan 2010-2015.8
Andere relevante beleidsdocumenten zijn:
a. Beleidskader verbrede gemeentelijke rioleringsplannen Noord Brabant
b. Provinciale Milieu Verordening.
Waterschapsbeleid
Gemeenten dienen daarnaast te voldoen aan het Waterschapsbeleid. Door het
Waterschap Brabantse Delta is het Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015
vastgesteld (9 december 2009). Het waterschap werkt aan een beter watersysteem,
voor mensen en voor flora en fauna. In het plan staat voorop dat het watersysteem
robuuster moet worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte,
schoner, natuurlijker en beter toegankelijk voor recreanten. De kaders die in het plan
zijn opgenomen, stellen dat op alle niveaus waterplannen worden opgesteld en als
basis gelden voor het waterbeheerplan. De basis voor de waterbeheerplannen wordt
door gemeenten en belangengroepen opgenomen in de gebiedsprocessen. Tot slot
8

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan, gemeente Roosendaal Hoofdrapport (16 december 2009),
gemeente Roosendaal, p. 18.
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biedt het waterbeheerplan ruimte voor het continue proces van controleren en
aanpassen9.
De componenten die van invloed zijn op het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) zijn hoofdzakelijk het gezamenlijk uitvoeren van OAS studies (optimalisatie
afvalwatersysteemstudies) en het in beeld brengen van de wateropgave.
De optimalisatiestudies bezien het gehele rioleringssysteem om in beeld te krijgen
welke eventuele maatregelen nog nodig zijn om ongewenste lozingen vanuit het riool
op het oppervlaktewater te voorkomen. Daarbij spelen veel factoren een rol, zoals de
bergingscapaciteit en de afvoersnelheid van het afvalwater.
Het waterschap heeft vanuit de oude wetgeving drie beleidsregels vastgesteld, die
relevant zijn voor de afvalwaterketen, namelijk:
de beleidsregel kernen, doorvoerregeling en dubbelfunctie;
de beleidsregel over emissietoetsen en het waterkwaliteitspoor;
de beleidsregel met doelmatigheidseisen voor indirecte lozingen.
Deze beleidsregels vormen met de nieuwe wetgeving een basis voor samenwerking in
de afvalwaterketen met gemeenten en provincie10.
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.
Roosendaal
De zorg voor de riolering is een taak van de gemeente. In Roosendaal is de zorg van
de riolering opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008 en
in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013. In hoofdstuk 3
zullen wij dieper op het GRP en VGRP ingaan.
Andere relevante beleidsnota’s in Roosendaal zijn:
-

Waterplan Roosendaal;
Vertrekpuntennotitie;
Stedelijke wateropgave oppervlaktewater kern Roosendaal;
Notitie stedelijk grondwater 2008-2012;
Milieubeleidsplan 2004-2008.

In hoofdstuk 3 worden deze documenten nader besproken.
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

9

Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december 2009) Waterschap
Brabantse Delta.
10
www.brabantsedelta.nl, maart 2011
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belastingen. In het BBV zijn algemene financiële spelregels opgenomen voor een
gemeente, waarbij met name de spelregels ten aanzien van het vormen van reserves
en voorzieningen voor de riolering relevant zijn. In de Gemeentewet is in artikel 212
de verplichting opgenomen dat de Raad bij verordening de uitgangspunten voor het
financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie
vaststelt. De verordening artikel 212 GW bevat in ieder geval de regels voor de
waardering en afschrijving van activa alsmede de grondslagen voor de berekening van
prijzen / tarieven van heffingen.
Heffingen kunnen in Nederland alleen krachtens wet worden geheven. Heffingen
bestaan uit belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. De rioolheffing valt
onder de bestemmingsheffingen. Bestemmingsheffingen zijn belastingen die dienen
ter bestrijding van specifieke kosten. Deze heffingen mogen niet meer dan
kostendekkend zijn.
De rioolheffing is met ingang van 2008 in de Gemeentewet geregeld. De rioolheffing is
in de plaats gekomen van de rioolrechten en kan worden geheven ter bestrijding van
het beheer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, regenwater en de
grondwaterstand. Alleen voor het aansluiten op de riolering kan nog een rioolrecht
worden geheven. Doordat aan artikel 228a Gemeentewet een overgangstermijn van
twee jaar is gekoppeld, dienen gemeenten de rioolrechten uiterlijk in 2010 te
vervangen door de rioolheffing.
Met ingang van het jaar 2008 bevat de Gemeentewet in artikel 228a een verbrede
rioolheffing. Van de tot 2008 in artikel 229 Gemeentewet geregelde rioolrechten
blijven alleen de eenmalige rioolaansluitrechten gehandhaafd. Artikel 228a bepaalt dat
onder de naam rioolheffing een belasting kan worden geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de
inzameling
en
het
transport
van
huishoudelijk
afvalwater
en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Op grond van artikel 228a Gemeentewet kunnen twee rioolheffingen worden geheven,
te weten een waterketenheffing en een watersysteemheffing. De waterketenheffing
ziet toe op de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De
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
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b.

c.

van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater
(zogenaamde IBA’s);
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
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.
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3

Totstandkoming rioleringsbeleid
In dit hoofdstuk worden de resultaten betreffende de totstandkoming van het
rioleringsbeleid gepresenteerd. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag A zijn
aan het begin van elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag A bestaat uit
zes normen. De bevindingen worden telkens per norm weergegeven.
Deelvraag A
Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en
heeft dit geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

3.1

Introductie
De gemeente Roosendaal beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20042008 waarin het rioleringsbeleid en -beheer in 2003 is vastgesteld. Ook beschikt de
gemeente over een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2010-2013 dat op 16
december 2009 is vastgesteld. Daarnaast heeft Roosendaal een Milieubeleidsplan
2004-2016 en een Waterplan Roosendaal (73% van de gemeenten heeft een
Waterplan).
In de periode 2004-2008 is onder druk van de provincie en het waterschap jaarlijks
een evaluatie uitgevoerd om de basisinspanning te bereiken. Mede door deze
inspanningen en vanwege de spaarmethodiek die de gemeente hanteert, is het tarief
jaarlijks met 5,5% verhoogd. Daarnaast is in 2005 een intentieovereenkomst
afgesloten voor het uitvoeren van de OAS-studie. Om niet op de uitkomsten van de
gehele OAS-studie te hoeven wachten is een “knipstudie” voor de kernen Heerle,
Wouw en Moerstraten uitgevoerd. Deze is 2010 afgerond en geaccordeerd. Op 25-22010 is het Afvalwaterakkoord Bath sectie Wouw gesloten door waterschap en
gemeente. Op basis daarvan is in 2009 gestart met rioleringsprojecten in deze
kernen. De studie voor de kernen Roosendaal, Nispen en Wouwse Plantage moet nog
worden uitgewerkt in de OAS Bath.
Vooruitkijkend ziet de gemeente een grote vervangingsgolf komen in de periode vanaf
2030. De riolering van wijken die in de jaren ’60 zijn gebouwd is dan aan vervanging
toe, o.a. de wijken De Kroeven, Langedonk, Kortendijk en Westrand. De gemeente
tracht inzichtelijk te krijgen wat de werkelijke kosten zijn van deze vervangingsgolf en
of er dan nu te veel of te weinig “gespaard” wordt. Een werkgroep was ten tijde van
dit rekenkameronderzoek hieraan bezig.
De gemeente beschikt niet over een Afkoppelplan, zoals uit de benchmark van Rioned
blijkt. 46% van de deelnemende gemeenten aan de benchmark heeft een
Afkoppelplan11. In zo’n plan wordt aangegeven hoe hemelwaterafvoer wordt
gescheiden (afgekoppeld) van afvalwaterafvoer. In het Waterplan van de gemeente
11

Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport 2010 Roosendaal,
Stichting RIONED.
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en in het VGRP is opgenomen dat bij de aanleg van een nieuwe rioolstelsel en bij
renovatie van een bestaand stelsel in alle gevallen wordt nagegaan of het afkoppelen
van regenwater een wenselijke optie is.12 Om, mede in het kader van de Watertoets,
een afweging voor verantwoorde infiltratie te kunnen maken is voor het gehele
stedelijk gebied van de kern Roosendaal een “afkoppelkansenkaart” opgesteld die als
leidraad dient bij toekomstige afwegingen hieromtrent. Deze is als bijlage bij het
Waterplan opgenomen.

3.2

Gemeentelijk Rioleringsbeleid (GRP)
Subvraag:
i.
Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en
uitgevoerd?
Norm:
Gemeenten hebben gemeentelijke rioleringsplannen opgesteld conform artikel 4.22
van de Wet milieubeheer.
Oordeel:Voldoet aan norm.
In hoofdstuk 2 is al uitvoerig ingegaan op de wettelijke kaders op Europees, Nationaal
en Provinciaal niveau. In deze en in de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op
het beleidskader van de gemeente Roosendaal.
Elke gemeente in Nederland dient volgens de Wet milieubeheer (Wm) een
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.
De gemeente Roosendaal heeft conform art. 4.22 van de Wet Milieubeheer een
dergelijk gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast laten stellen13.
De Wet Gemeentelijke Watertaken stelt dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen ten
aanzien
van
de
hemelwaterzorgplicht,
de
grondwaterzorgplicht
en
de
afvalwaterzorgplicht. Dit vraagt van de gemeenten om het GRP uit te breiden met de
beleidstaken als gevolg van de Wet Gemeentelijke Watertaken (Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan, VGRP).
De door de gemeente opgestelde vertrekpuntennotitie (19 mei 2008) vormt een
belangrijk kader voor de totstandkoming van het VGRP.14 In de vertrekpuntennotitie is
de evaluatie van het vorige GRP (van de periode 2004-2008) opgenomen (zie
paragraaf 5.4 en 6.6 voor de belangrijkste bevindingen). In de vertrekpuntennotitie is
ook aangegeven wat de wijzigingen zijn op beleidsmatig niveau. Een ander onderdeel
dat behandeld wordt in de vertrekpuntennotitie is een beschrijving van de visie van de
gemeente Roosendaal op de drie zorgplichten. Per zorgplicht is vervolgens een
onderscheid gemaakt in de thema’s veiligheid, wateroverlast en milieu. Getracht is bij
de totstandkoming van de vertrekpuntennotitie om per zorgplicht en per beleidsthema
12
13

14

Waterplan Roosendaal (maart 2005), gemeente Roosendaal, p.35.
Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), gemeente Roosendaal.
Vertrekpuntennotitie Verbreed GRP Roosendaal, Definitief rapport (19 mei 2008), gemeente
Roosendaal.
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inzichtelijk te maken wat er de periode 2010-2013 op de gemeente Roosendaal
afkomt qua inspanningen en maatregelen. Bij de totstandkoming van de
vertrekpuntennotitie was een aantal maatregelen nog onduidelijk. Bij het opstellen
van dit VGRP waren deze maatregelen wel duidelijk en zijn dus opgenomen in het
VGRP.
Het GRP 2004-2008 is met één jaar verlengd. In deze tijd heeft de gemeente samen
met het Waterschap onderzoek verricht naar de stedelijke wateropgave van de
gemeente. Hiervoor is een bestuursopdracht ‘opstellen Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan’ opgesteld, die op 8 juli 2008 door het College is vastgesteld.15 De
doelstelling van het project Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal is te
komen tot een verbreed gemeentelijk rioleringsplan, waarin het beheer en onderhoud
van het bestaande rioolstelsel, de gemeentelijke grondwaterzorg (in bebouwd gebied)
en de regenwaterzorg doeltreffend en doelmatig geïntegreerd zijn. Een tweede
doelstelling is het opstellen van een nieuwe rioolheffingverordening. Een nieuwe
rioolheffingverordening is een basis voor het bekostigen van de (aanvullende)
gemeentelijke watertaken. Een derde doelstelling is het opzetten van een
transparante programmabegroting voor de watertaken, zodat zichtbaar blijft wat de
gemeente voor de geïnde rioolheffing aan taken uitvoert.
Deze bestuursopdracht heeft geleid tot het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Roosendaal (VGRP) 2010-2013 dat op 16 december 2009 is vastgesteld door de
gemeenteraad.16
Het (V)GRP fungeert als beleidsmatig kader waarin wordt aangegeven via welk beleid
de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht voor riolering. Een (V)GRP is een
beleidsmatig en strategisch plan voor de aanleg en het beheer van de gemeentelijke
riolering17. In paragraaf 3.5 gaan wij dieper in op de doelstellingen van het (verbreed)
gemeentelijk rioleringsplan van Roosendaal.
De gemeente Roosendaal voldoet aan de norm omdat conform artikel 4.22 van de
Wet milieubeheer een GRP is opgesteld.

3.3

Integraliteit rioleringsbeleid
Subvraag:
ii.
In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van
milieubeleid en integraal waterbeheer?
Norm:
Doelstellingen betrekking hebbende op rioleringsbeleid zijn opgenomen in het
milieubeleid en het integraal waterbeheerbeleid van de gemeenten.
Oordeel:Voldoet aan norm.

15

Bestuursopdracht opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2 juni 2008), gemeente
Roosendaal.
16
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), gemeente Roosendaal.
17
Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 1.
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Het rioleringsbeleid is in Roosendaal een integraal onderdeel van integraal
waterbeheer en milieubeleid. Doelstellingen die betrekking hebben op het
rioleringsbeleid in de gemeente Roosendaal zijn zowel opgenomen in een Waterplan
(2005) en een milieubeleidsplan (2004-2008) van de gemeente. Daarnaast wordt in
het VGRP ingegaan op de samenhang met het Waterplan, de notitie stedelijk
grondwater en in het GRP en VGRP op de samenhang met het milieubeleidsplan.
In de volgende alinea’s wordt ingegaan op het waterplan van de gemeente
Roosendaal en het Milieubeleidsplan, de doelstellingen die hierin zijn opgenomen (w.o.
doelstellingen betreffende riolering) en de samenhang tussen het GRP, VGRP met
deze plannen. Daarnaast wordt de samenhang tussen het rioleringsbeleid en de
notitie stedelijk grondwater en de stedelijke wateropgave beschreven.
Waterplan
Het gemeentelijk Waterplan Roosendaal (maart 2005)18 is samen met
waterleidingmaatschappij Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en het
waterschap Brabantse Delta opgesteld. Het Waterplan Roosendaal (maart 2005) speelt
in op de KRW door de doelstellingen voor de middellange termijn (goede ecologische
toestand en een goede waterkwaliteit) te koppelen aan het tijdspad van de
Kaderrichtlijn Water, te weten 2015. In dat jaar moeten de doelen gerealiseerd zijn.
Het gemeentelijk Waterplan Roosendaal (maart 2005) geeft als algemeen streefbeeld
aan dat in 2030 het grondgebruik zodanig is afgestemd op het natuurlijk functioneren
van het watersysteem dat variaties in waterkwantiteit en waterkwaliteit eenvoudig
worden opgevangen (veerkracht).19 Daarnaast is de waterketen in 2030
geoptimaliseerd, zodat de negatieve kwaliteitsinvloed op het watersysteem tot een
minimum is teruggebracht en vormen organisatorische grenzen niet langer een
belemmering in het operationele waterbeheer.
Hiertoe is een aantal basis kwaliteitsdoelstellingen uitgewerkt:
Doelstelling 1: De waterkwaliteit voldoet aan de bij wet geregelde minimumnorm
en de negatieve invloed van de waterketen hierop is geminimaliseerd;
Doelstelling 2: Het watersysteem voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen voor
inundatie (onder water zetten van een gebied);
Doelstelling 3: De ambities die voortvloeien uit het streven naar de
basisinspanning (vermindering vuiluitworp rioleringsstelsel) en het waterkwaliteitsspoor zijn gerealiseerd;
Doelstelling 4: Grootschalige barrières voor faunapassage in het watersysteem
zijn geslecht doordat invulling wordt gegeven aan de ecologische verbindingszones uit het vigerende beleid;
Doelstelling 5: Nieuwe activiteiten worden op duurzame wijze ingepast in het
watersysteem (water als ordenend principe) en de invloed van bestaande
bebouwing is geminimaliseerd;
Doelstelling 6: De verwachte klimaatsverandering wordt opgevangen middels een
systeemgerichte toepassing van het credo vasthouden, bergen en afvoeren.
18
19

Waterplan Roosendaal (maart 2005), gemeente Roosendaal.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.15.
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In het VGRP is aangegeven dat het gewenst is een relatie te leggen tussen
maatregelen uit het waterplan en het VGRP, aangezien deze maatregelen van invloed
zijn op het VGRP. Verder is in het VGRP aangegeven dat op basis van de ambities uit
het vorige GRP, het waterplan en de recent opgestelde vertrekpuntennotitie de
hoofddoelen voor het nieuwe VGRP zijn opgesteld.20
Notitie stedelijk grondwater
Met de komst van de nieuwe wet gemeentelijke watertaken is door de gemeente
Roosendaal in 2008 een vervolgimpuls gegeven aan het beleid op het gebied van
stedelijk grondwater. In het voorjaar 2008 is daarom de notitie stedelijk grondwater
vastgesteld voor de periode 2008-2012.21 Deze notitie beschrijft het huidige
beleidskader van het stedelijk grondwater gevolgd door een beschrijving van de
Roosendaalse situatie. Vervolgens is een doorkijk gemaakt naar de aanpak van
grondwateroverlast. Hierbij is als doel gedefinieerd dat in Roosendaal een
grondwatersysteem wordt nagestreefd waarbij de grondwaterstand binnen de
gestelde randvoorwaarden natuurlijk kan fluctueren en waarbij geen overlast wordt
ervaren als gevolg van structureel te hoge of te lage grondwaterstanden.22 Deze
notitie is input geweest voor het VGRP, waaruit ook blijkt dat rioleringsbeleid
integraal onderdeel is van het waterbeheer.
Stedelijke wateropgave oppervlaktewater kern Roosendaal
Naast het VGRP dat aandacht besteed aan afvalwater, hemelwater en grondwater
heeft de gemeente Roosendaal een stedelijke wateropgave oppervlaktewater
opgesteld voor de kernen Wouw (afgerond 2008) en Roosendaal (afgerond 2009).23
In deze wateropgave wordt ook de link gelegd met riolering: het rioleringstelsel kan
namelijk via overstorten interacties hebben met het oppervlaktewater, dat in
sommige gevallen kan leiden tot water op straat. Deze studie maakt inzichtelijk welke
interacties optreden tussen het oppervlaktewater en het rioleringsstelsel. Ook maakt
de studie inzichtelijk waar het huidige oppervlaktewatersysteem wel of (nog) niet
voldoet aan de eisen die gesteld worden in
het Nationaal Bestuursakkoord Water ten aanzien van drooglegging in watergang en
inundatie (onderwaterzetting).
Milieubeleidsplan
In het Milieubeleidsplan 2004-2008 van de gemeente is opgenomen dat de
kernthema’s van het milieubeleid leefbaarheid en duurzaamheid betreffen.24
Leefbaarheid richt zich daarbij op de korte termijn, hier en nu, de mensen in hun
eigen leefomgeving. Duurzame ontwikkeling richt zich op de langere termijn, de
volgende generatie en kijkt over grenzen heen. De hoofddoelstelling van het gemeen-

20

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.16.
21
Notitie Stedelijk grondwater Roosendaal, planperiode 2008-2012 (21 februari 2008), gemeente
Roosendaal.
22
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.22
23
Stedelijke wateropgave oppervlaktewater kern Roosendaal, Definitief rapport (26 maart 2009),
gemeente Roosendaal.
24
Milieubeleidsplan 2004-2008 (december 2004), gemeente Roosendaal.
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telijk milieubeleid is dan ook: minimaal behoud, maar liever verbetering van de
leefkwaliteit in de gemeente Roosendaal. Een vitale, duurzame stad is het streven.
In het Milieubeleidsplan worden de randvoorwaarden/kaders vanuit het milieu voor de
beleidsterreinen afval, verkeer- en vervoer, water (w.o. riolering), groen, natuur en
landschap meegenomen. Doel van deze opgave is borging en benoemen van
milieudoelstellingen in verschillende beleidsterreinen. Met betrekking tot het
rioleringsbeleid wordt daarvoor ingegaan op het GRP 2004-2008.
De volgende ambities en doelen zijn geformuleerd:
Ambitie
Streven naar een duurzaam, veilig en meer natuurlijk watersysteem.
Milieudoelen
Het voorkomen van vervuiling en verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
Verbeteren waterbodemkwaliteit en het bewaken van de kwaliteit van specie in
gemeentelijke wateren.
Het voorkomen en bestrijden van verdroging. Het principe “eerst vasthouden in
eigen gebied, dan bergen en vervolgens afvoeren” als uitgangspunt nemen.
Het geven van een duidelijke en zichtbare plaats aan water in stedelijke
planontwerpen; ecologische waterfuncties mede-ordenend principe bij ruimtelijk
beleid.
Bevorderen milieuvriendelijk en duurzaam inrichten en beheer van de
(retentie)vijvers/beken in de gemeente.
Voorkomen en beperken van verontreiniging van water door bedrijven.
In het GRP 2004-2008 is aangegeven dat bij het tot stand komen van de aanbevelingen
voor het nieuwe GRP rekening gehouden is met de uitgangspunten van het
gemeentelijk Milieubeleidsplan.25Ook in het VGRP is opgenomen dat het VGRP
samenhang heeft met het Milieubeleidsplan 2004-2008.26 Hierin is opgenomen dat bij
nieuwbouw, herinrichting en rioolvervangingen indien mogelijk wordt afgekoppeld.
Het regenwater wordt niet naar de zuivering afgevoerd maar in het plangebied
vastgehouden. Als doelstelling is in het GRP ook opgenomen: met het
rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten.

25

Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 3.
26
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009)
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3.4

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.
Uit onderstaande bevindingen blijkt dat de gemeente Roosendaal actief samenwerkt
met diverse partners inclusief het waterschap en dat deze samenwerking ook tot
concrete resultaten leidt (o.a. grondwatermeetnet, VGRP, knipstudie OAS,
meebetaling bij rioleringsprojecten, actieve rol in SWWB en AVOI voor nutsbedrijven).
Waterpartners
Het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Roosendaal is conform de
wettelijke richtlijnen opgesteld in overleg met de volgende waterpartners27:
Het Waterschap Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap van WestBrabant en Waterschap Het Scheldekwartier);
De provincie Noord-Brabant;
De Inspecteur van de volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van
het milieu.
Ook het VGRP is opgesteld in samenwerking met de waterpartners conform de
wettelijke richtlijnen.28 Voor het opstellen van het VGRP is een projectgroep en een
stuurgroep ingesteld. In de projectgroep zijn het Waterschap Brabantse Delta en de
provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd.
SWWB (Samenwerking Water West-Brabant)
Op regionaal niveau is sprake van samenwerking tussen gemeenten en
waterschappen. De gemeente Roosendaal is verbonden aan de Samenwerking Water
West Brabant (SWWB). SWWB bestaat uit 27 gemeenten en 3 waterschappen en is
een samenwerkingsverband op het gebied van water en riolering. Behalve de 19
gemeenten van de Regio West-Brabant behoren ook de 8 gemeenten van het
Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) tot de Samenwerking Water West-Brabant.
Alle 21 gemeenten in het verzorgingsgebied van waterschap Brabantse hebben op 25
februari 2010 het convenant "Samenwerken in de afvalwaterketen" getekend. Het
convenant beoogt onder andere samenwerking op het gebied van het ontwikkelen en

27

Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 3.
28
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.1 en p.2.
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uitwisselen van kennis en innovatie, uitvoeren van OAS-studies, communicatie,
onderzoek, uitwisseling van personeel.29 Na het akkoord tussen VNG en Unie van
Waterschappen op 8 april 2010 is de SWWB gestart met een onderzoek om deze
samenwerking te realiseren. Op 6 oktober 2010 heeft een bestuurlijke bijeenkomst
plaatsgevonden waarin vrijwel alle gemeenten en waterschappen in Samenwerking
Water West-Brabant zich in principe positief hebben uitgesproken over een
slotverklaring. De slotverklaring markeert de start van een traject waarin wordt
verkend of maatschappelijk voordeel valt te halen uit verdergaande samenwerking in
de afvalwaterketen. Doelstelling is uiteindelijk om per jaar 23 miljoen euro minder
kostenstijging te hebben bij een minimaal gelijkblijvend ambitieniveau, ofwel Minder
Meer Kosten. De gemeente Roosendaal heeft ingestemd met de slotverklaring.
SWWB begon als platform om kennis en ervaring op het gebied van water te delen.
Inmiddels zijn er werkeenheden gevormd om te bezien op welke wijze zoveel mogelijk
kan worden samengewerkt om kosten te besparen en het rioleringsbeleid doelmatig
uit te voeren. De gemeente Roosendaal bevindt zich in dat kader in de werkeenheid 1,
samen met de gemeenten Woensdrecht, Moerdijk, Halderberge, Steenbergen en
Bergen op Zoom. De gemeente Roosendaal is bestuurlijk en ambtelijk trekker van de
Samenwerking Water West-Brabant. De ambtelijk trekker van Roosendaal is
waterambassadeur voor de gehele regio en zeer actief.
Grondwatermeetnet
Het is een landelijke tendens om beleidsregels op elkaar af te stemmen en
gezamenlijk beleid op te stellen. Met betrekking tot de aanleg van het
grondwatermeetnet
heeft
de
gemeente
Roosendaal
een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeenten Bergen op Zoom, Rucphen, Zundert,
Moerdijk, Geertruidenberg, Halderberge, Etten-Leur en Gilze en Rijen (24 februari
2010).30 Deze overeenkomst is opgezet omdat er middels samenwerking
schaalvoordelen, zekerheid, vertrouwen, kennisdeling en ervaring kan worden
beoogd. Door middel van een grondwatermeetnet wensen de partijen inzicht te
krijgen in de grondwaterstanden en fluctuaties van de grondwaterstanden in de tijd.
Partijen wensen te zorgen voor een goede opslag en toegankelijkheid van de
verkregen meetgegevens. De 9 West-Brabantse gemeenten hebben vervolgens de
realisatie van het grondwatermeetnet aanbesteed en gegund aan een externe partij.31
Naast de Samenwerking Water West-Brabant en het grondwatermeetnet werken de
gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Halderberge
samen op het gebied van water en riolering. De samenwerking gaat verder dan alleen
de afvalwaterketen en is dus aanvullend op de samenwerkingsovereenkomst
Doelmatiger Afvalwaterketenbeheer.32

29
30
31
32

Nieuwsbrief waterschap Brabantse Delta, 2010.
Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).
Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10 september 2010).
Verslag Platform Water (23 september 2010), gemeente Roosendaal.
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Op 1 maart 2010 is er een Gemeenschappelijke Regeling Belasting Samenwerking
West-Brabant gesloten tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur,
Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Woensdrecht en waterschap Brabantse
Delta. Deze regeling wordt op 1 januari 2012 operationeel.
Waterschap
De samenwerking tussen de gemeente Roosendaal en het waterschap Brabantse Delta
blijkt uit gesprekken en diverse verslagen van de overleggen tussen de gemeente en
het waterschap. Op verschillende niveaus zijn overlegvormen tussen de gemeente en
het waterschap Brabantse Delta:
Op projectniveau vindt in de voorbereidingsfase vooroverleg met het waterschap
plaats via het ‘Waterpanel’; in dit overleg worden de natte paragrafen van
bestemmingsplannen besproken;
Op ambtelijk niveau vindt 4x per jaar het Platform Water plaats; hieraan nemen
de gemeente, waterschap, RMD en een enkele externe partij deel; hier worden
de algemene ontwikkelingen besproken;
Op bestuurlijk niveau vindt 2x per jaar overleg met het waterschap plaats.
In de gesprekken is aangegeven dat ook sprake is van intensieve samenwerking die
op informele basis verloopt. Hieronder wordt kort ingegaan op de inhoud van de
samenwerking.
Gemeentelijk Rioleringsplan
Het GRP en VGRP zijn goedgekeurd door het waterschap en de provincie.
Toets bij ruimtelijke projecten (watertoets en waterpanel)
In 2003 is de Wet Ruimtelijke Ordening aangepast in die zin dat er voor elke R.O.procedure een zg."watertoets" uitgevoerd moet worden. De gemeente Roosendaal
heeft al vanaf begin 2003 een ‘Waterpanel Roosendaal’. In dit platform bespreken
(gemandateerde) vertegenwoordigers van gemeente en waterschap de geplande
ruimtelijke ontwikkelingen en maken ze afspraken over de wijze waarop water in de
planvorming betrokken dient te worden. Hierdoor wordt al in een vroegtijdig stadium
van de stedelijke planvorming rekening gehouden met de eigenschappen van het
watersysteem: ‘Water als een medeordenend principe’.33 Aan het waterpanel nemen
beleidsmedewerkers Ruimtelijke Ordening en Water van de gemeente deel, daarnaast
een beleidsmedewerker van het waterschap en vaak ook een medewerker van een
adviesbureau.
Gemeentelijke Wateropgave
De gemeente Roosendaal heeft de in de vorige paragraaf besproken “Stedelijke
Wateropgave kern Roosendaal” opgesteld in samenwerking met het waterschap. De
gemeente heeft hierbij het Integrale Gebiedsanalyse (IGA) proces van het waterschap
en de Stedelijke Wateropgave zoveel mogelijk samen laten lopen.34 In de IGA worden
berekeningen voor het oppervlaktewater gemaakt, waaruit vervolgens moet blijken
wat de gevolgen zijn voor de riooloverstorten. Daarbij hebben de gemeente en het
waterschap elkaars uitgangspunten m.b.t. wateroverlast voor de berekeningen
geaccepteerd.
33
34

Bestuursopdracht ‘Water in de gemeente’ (4 mei 2006), gemeente Roosendaal.
Verslag Platform Water (4 oktober 2007), gemeente Roosendaal.
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Afkoppelen
Bij het afkoppelen van verhardingen en de aanleg van nieuwbouw hanteert de
gemeente Roosendaal het beleid van waterschap Brabantse Delta.35 Dit houdt in dat er
hydrologisch neutraal gebouwd moet worden, elke verslechtering in kwantitatieve zin
dient gecompenseerd te worden en in het geval van de gemeente Roosendaal
betekent dit veelal het aanleggen van retentie (tijdelijk opvangen van water in een
daarvoor bestemd gebied).
De gemeente Roosendaal heeft als strategie dat bij bestaande bebouwing per project
gezamenlijk met waterschap wordt overwogen of verhard oppervlak moet worden
afgekoppeld van de gemengde riolering. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de
gestelde doelen in het gemeentelijke waterplan en het hemelwaterbeleid en
hydraulische randvoorwaarden van het waterschap. De bronaanpak is hierbij leidend.
De bronaanpak heeft als doel om relatief schoon regenwater bij de bron te scheiden
en niet onnodig te vermengen en te vervuilen met vuile afvalwaterstromen.36
Bij aanleg van nieuwe bebouwing wordt in overleg met waterschap Brabantse Delta
gekozen voor de aanleg van een (verbeterd) gescheiden stelsel. Het huishoudelijk
afvalwater wordt separaat van hemelwater ingezameld en afgevoerd naar een
geschikte lozingslocatie.37
Ten aanzien van het afkoppelen zijn in het Waterplan geen harde beleidsdoelstellingen
opgenomen. Dit vanwege de gezamenlijke opvatting dat afkoppeling dient te
geschieden via het principe van doelmatigheid. Dit houdt in dat alleen afgekoppeld
wordt indien riolen gerenoveerd moeten worden of sprake is van grootschalige
binnenstedelijke herstructurering.
Ook in de gesprekken is afkoppelen aan de orde gekomen. Afkoppelen is in de
gemeente in principe de eerste keuze. Per project maakt de gemeente een afweging
waarbij zij de volgende voorkeursvolgorde hanteert: hergebruik, vasthouden, bergen,
afvoeren (Ladder van Lansink). De gemeente heeft vanaf de jaren ’70 ervoor gekozen
in te zetten op afkoppelen. In de jaren ’80 is de gemeente even terug gegaan naar
inzet op gemengde stelsels, maar vanaf de jaren ’90 zet de gemeente weer in op
verbeterd gescheiden stelsels. De laatste 5 tot 10 jaar kijkt de gemeente ook of het
mogelijk is water in het gebied vast te houden, zij hanteert daarbij de hierboven
aangegeven voorkeursvolgorde. De trends worden ingegeven door wetgeving en het
beleid van het waterschap.
OAS-studies en afvalwaterakkoorden
De riolering van Roosendaal voert af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Bath. In 2004 na gereed komen van het GRP realiseerde de gemeente Roosendaal
zich dat er fors geïnvesteerd moest worden in de riolering en werd besloten de
tarieven jaarlijks met 5,5% te verhogen. In 2005 kondigde het waterschap aan een
35

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.35.
36
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.33.
37
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.33.
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OAS-studie te starten voor de gemeenten die afvoeren naar de rwzi Bath. Dit zou voor
de gemeente Roosendaal betekenen dat investeringen getemporiseerd zouden moeten
worden, mede omdat de OAS Bath een groot gebied betreft en de studie enige jaren
zou gaan duren. Besloten is toen om de studie te knippen en voor de kernen
Moerstraten, Wouw en Heerle een OAS-studie uit te voeren. Dit resulteerde voor deze
kernen in 2010 in een afvalwaterakkoord, zodat in februari 2010 gestart kon worden
met een aantal rioleringsprojecten in deze drie kernen. Dit ging om vier projecten met
een investering van 3,5-4 miljoen euro. De rioleringsprojecten in Wouw
(Roosendaalselaan) en in Heerle zijn inmiddels afgerond. Het project in Moerstraten
loopt nog. Het vierde project betrof een bergbezinkbassin om het aantal overstorten
op oppervlaktewater te beperken en wateroverlast op straat te voorkomen of te
beperken. Uiteindelijk is bij dit project gekozen voor een helofietenfilter (de aanleg
van water met waterplanten die met de wortels het water na vervuiling door overstort
weer zuiveren).
Door deze projecten waren er geen aanvullende maatregelen van het waterschap
nodig om aan de basisinspanning te voldoen voor deze kernen. Het waterschap heeft
daarom voor 26% bijgedragen aan deze projecten, hetgeen resulteerde in een
bijdrage van circa € 800.000,-.
De OAS-studie voor de kernen Roosendaal, Nispen en Wouwse Plantage is nog niet
afgerond. Geïnterviewden van gemeente en waterschap schatten in dat de OAS-studie
dit jaar gereed zal zijn.
Voor wat betreft de milieumaatregelen geldt dat de laatste knelpunten in het
waterkwaliteitsspoor in 2010 door de gemeente en het waterschap zijn opgelost.
Hiermee voldoet de gemeente Roosendaal aan de gemeentebrede basisinspanning in
de gemeente.
Nutsbedrijven
De gemeente Roosendaal heeft een Algemene Verordening Ondergrondse
Infrastructuur (AVOI)38. De verordening stelt kaders voor werkzaamheden in verband
met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen ten dienste
van net(werk)en in of op openbare gronden. In deze verordening is vastgelegd dat
het College minimaal twee maal per jaar aan de aanbieders een opgave zal
verstrekken van de meest actuele planningen van:
a. uitbreidingen en inbreidingen inclusief de daarbij behorende bovengrondse
infrastructuur;
b. herstructureringsgebieden;
c. reconstructies aan het bestaande wegennet en onderhoudsprogramma’s
wegbeheer, openbare verlichting of verkeersregelinstallaties;
d. rioolaanleg, -vernieuwing en –vervangingswerkzaamheden.
Verder is opgenomen in de AVOI dat het College de aanbieders verplicht twee maal
per jaar deel te nemen aan een planningsoverleg. In het overleg wordt getracht
overeenstemming te bereiken over het zoveel mogelijk:

38

Concept Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2009, Brabant.
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a.

b.

op de schaal van het gehele wegennet spreiden van de werkzaamheden over het
jaar zodat het wegennet, de stad en de dorpskernen bruikbaar en bereikbaar
blijven;
op de schaal van één tracé of straat gelijktijdig aanleggen, uitbreiden,
vernieuwen, vervangen of verwijderen van de boven- en ondergrondse
infrastructuur. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de noodzakelijke
aanleg, vernieuwing of vervanging van het element met de kortste levensduur.

Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal een werkproces projectmatig werken
opgesteld waarin afstemming met nutsbedrijven is opgenomen. Beheerders (team
planning van de gemeente) nemen het initiatief voor een project. Vervolgens wordt
dit als opdracht doorgezet aan het team ingenieursbureau die de tekeningen en
contractdocumenten maakt. In de gesprekken is aangegeven dat het team
ingenieursbureau de eerste contacten legt met nutsbedrijven. In de realisatiefase bij
de voorbereiding van de uitvoering van projecten vinden vervolgens door het team
contractering van de gemeente opstartvergaderingen plaats met aannemers en
nutsbedrijven.39
De nutsbedrijven hebben een samenwerkingsverband opgezet ‘Synfra’. Dit
samenwerkingsverband is actief in delen van Brabant (o.a. in Roosendaal, Oosterhout,
Moerdijk, Etten-Leur, Breda, Rucphen, Zundert, Geertruidenberg), daarnaast in delen
van Zeeland en Zuid-Limburg. Het samenwerkingsverband bestaat uit Brabant Water,
Delta, Endinet, Enexis, Intergas, KPN Telecom, Waterleidingsmaatschappij Limburg en
Ziggo. Synfra beheert de data werkzaamheden van de diverse nutsbedrijven.

3.5

Doelstelling en kwaliteitseisen
Subvraag:
iv.
Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke doelstellingen
en kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t. de behandeling
van afval- en hemelwater, en het voorkomen van wateroverlast?
Norm:
Het waterbeheerplan of rioleringsplan van de gemeente bevat duidelijke en
meetbare doelstellingen en kwaliteitseisen.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
In het GRP 2004-2008 van Roosendaal zijn de volgende doelstellingen
geformuleerd40:
Afvalwater uit het buitengebied op een doelmatige wijze inzamelen;
Geen schoon regenwater en/of grondwater via de afvalwaterriolering afvoeren;
Het functioneren van de riolering waarborgen;
Met de rioleringssystemen het milieu zo min mogelijk belasten.

39
40

Werkproces projectmatig werken, Afdeling Leefomgeving, gemeente Roosendaal.
Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 3.
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Op basis van de ambities uit het GRP 2004-2008, het waterplan en de opgestelde
vertrekpuntennotitie zijn de volgende hoofddoelen voor het VGRP 2010-2013
opgesteld:41
Transport van afvalwater/hemelwater/overtollig grondwater naar een geschikt
lozingspunt;
Doelmatig inzamelen van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater;
Ongewenste emissies naar oppervlaktewater en bodem voorkomen;
Zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de omgeving (in de breedste zin van
het woord);
Doelmatig beheer en een goed gebruik van riolering, hemelwatervoorzieningen
en drainage.
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in functionele eisen en maatstaven. De functionele
eisen zijn vooral kwalitatief van aard en geven aan welke randvoorwaarden gesteld
moeten worden om de doelen te bereiken. De maatstaven zijn vooral kwantitatief van
aard en zijn de getalsmatige precisering van de functionele eisen. In bijlage 4 is een
overzicht opgenomen van de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
zoals die in Roosendaal worden gehanteerd. De maatstaven en functionele eisen bij
de doelstellingen zijn meetbaar. Er is tevens sprake van kwaliteitseisen zoals:
Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden (1c), Er
dienen geen overtredingen te zijn van de lozingsvoorwaarden conform de Wet
Milieubeheer;
De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te voorkomen,
uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden (3b). Geen water op
straat bij bui 08 uit de module C2100 van de Leidraad Riolering, behalve in
verzakte gebieden.
Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de zuiveringsinrichting te
bereiken (3c). De ledigingstijd van het stelsel bedraagt maximaal 10 tot 15 uur.
Indien het stelsel een randvoorziening heeft maximaal 20 uur.
Uit bovenstaande blijkt dat de doelstellingen algemeen (en niet duidelijk en meetbaar)
geformuleerd zijn. Doelstellingen zijn vervolgens wel uitgewerkt in meer
gedetailleerde functionele eisen, maatstaven en meetmethoden, maar deze zijn vooral
technisch en operationeel van aard. Daarmee voldoet de gemeente deels aan de
norm.
In paragraaf 6.6 wordt uitvoerig ingegaan op de realisatie van de hierboven
besproken doelstellingen.

41

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013, Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.16.
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3.6

Wet- en regelgeving
Subvraag:
v.
Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?
Norm:
Het rioleringsplan en andere relevante documenten zoals de jaarlijkse beheerplannen
worden actueel gehouden naar aanleiding van nieuwe wetgeving.
Oordeel: Voldoet aan norm.
De Wet Gemeentelijke Watertaken stelt dat gemeenten beleid moeten ontwikkelen ten
aanzien
van
de
hemelwaterzorgplicht,
de
grondwaterzorgplicht
en
de
afvalwaterzorgplicht. Dit heeft tot gevolg dat het gemeentelijk rioleringsplan moet
worden uitgebreid met de beleidstaken
als gevolg van de Wet Gemeentelijke
Watertaken. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (VGRP) 2010-2013 opgesteld. Ter voorbereiding hierop heeft de
gemeente een vertrekpuntennotitie opgesteld, waarin de wijzigingen op beleidsmatig
niveau zijn aangegeven.

3.7

Externe deskundigheid
Subvraag:
vi.
In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt
hiervoor gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de
gemeente zelf over voldoende kennis?
Norm:
Uit relevante informatie blijkt (zoals de jaarlijkse onderhoudsplannen en uitvoering
daarvan) dat gemeenten goed zelf invulling kunnen geven aan het jaarlijkse
onderhoud en beheer, gebruik makende van externe deskundigheid voor specifieke
taken.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
Deskundigheid op het gebied van rioleringsbeleid en -beheer is binnen de gemeente
Roosendaal op belangrijke posten aanwezig. Het evenwicht tussen uitbesteding van
taken en inzet van eigen mensen behoeft binnen de gemeente nog verdere
ontwikkeling om de benodigde kennis in huis te houden, met het oog op professioneel
opdrachtgeverschap.
In het VGRP is opgenomen dat het aantal beschikbare formatieplaatsen 10,9 fte per
jaar bedraagt42. Hierbij is de onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën:
Kerntaken rioolbeheer eigen personeel:
6,2 fte.
Kerntaken vervangingen en verbeteringen:
2,5 fte
Kerntaken rioolbeheer / personeel derden:
2,2 fte
Voor het heffen en invorderen van het rioolafvoerrecht is 0,8 fte geraamd. Het totaal
aan beschikbare fte wordt hiermee dus 11,7 fte.
42

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.42.
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Deze formatie is echter niet daadwerkelijk ingevuld zoals uit onderstaande tabel blijkt:
Taak
Planvorming

2004

2005

2006

2007

2008

1,42

1,55

1,55

1,80

1,97

Beheer
Derden

4,83
0,97

4,18
1,15

4,42
1,52

3,75
1,37

4,13
1,23

Heffing
Totaal

1,27
8,49

1,96
8,84

2,03
9,52

1,87
8,79

1,94
9,27

In de toelichting in het VGRP is aangegeven dat voor beheer de benodigde formatie
voor de periode 2004-2008 geraamd was op 8,4 fte, en dat uit gegevens is gebleken
dat daadwerkelijk gemiddeld 7,2 fte benodigd was. Uit de tabel blijkt dat ca. 4 fte per
jaar is ingevuld. Voor de komende periode is de benodigde 7,2 fte in het VGRP
opgenomen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in beheer (4,7 fte) en uitvoering
(2,5 fte; opgenomen in investeringskredieten).
Voor heffingen was 0,8 fte geraamd. Feitelijk blijkt ca. 2 fte nodig te zijn. In de
periode 2004-2008 lag de formatie ook rond de 2 fte. Voor de komende periode is
daarom eveneens een aantal van 2 fte voor heffingen opgenomen.
Verder is voor planvorming 1,3 fte opgenomen voor de komende periode en voor
grondwater 0,5 fte.
Uit het VGRP blijkt dus dat de gemeente de toekomstige benodigde formatie baseert
op gegevens uit eerdere jaren.
In de gesprekken is aangegeven dat dit benodigd aantal formatieplaatsen niet gehaald
wordt. Op dit moment heeft de gemeente een formatie van 6 fte. Aan de capaciteit
met betrekking tot de uitbreiding van de taken voor het grondwater (0,5 fte) is geen
invulling gegeven.
De gemeente heeft op dit moment onder andere de volgende mensen in eigen dienst:
een adviseur water en riolering, projectleider riolering en beheerder grondwater en
oppervlaktewater.
Uit de indicatieve berekening voor de benodigde formatie opgenomen in het VGRP
blijkt dat de gemeente de volgende taken vooral zelf uitvoert:
Beheer en onderhoud: planning en begeleiding;
Planvorming: afstemming en overleg;
Planvorming: jaarprogramma’s;
Onderzoek: inventarisatie;
Facilitair: verwerken revisiegegevens.
Ook de projectleiding wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. De gemeente heeft
aangegeven het beleid te hanteren om specialistische taken zoals hydraulische
berekeningen, geohydrologisch onderzoek, ontwerpen, en besteksvoorbereiding uit te
besteden. Ook werkvoorbereiding voor een deel van de projecten besteed zij uit, maar
wel altijd onder toezicht van een interne projectleider die het proces stuurt.
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Daarnaast is uit de gesprekken naar voren gekomen dat de gemeente de volgende
taken aanbesteed:
Rioolwerk i.c.m. wegwerkzaamheden (totaal project);
Rioolinspecties;
Reiniging (vroeger had gemeente eigen reinigingsdienst);
Deel van de reparaties, het onderhoud en de storingen (wordt deels door het
eigen gemeentelijk aannemingsbedrijf uitgevoerd).
Voorbereiding van het beleid vindt in Roosendaal ook regelmatig plaats met externe
deskundigheid. Voor het opstellen van het GRP is een extern bureau ingehuurd. Het
GRP 2004-2008 is opgesteld door de projectgroep GRP, waarin naast de diverse
gemeentelijke afdelingen, de externe rioleringsadviseur van de gemeente, was
vertegenwoordigd.43
Voor het opstellen van het VGRP is ook externe deskundigheid ingeschakeld die deel
uit maakten van de stuurgroep en de projectgroep. De stuurgroep bestond uit twee
wethouders van de gemeente, een senior adviseur financieel beleid, projectmanager
verbreed GRP (extern adviseur) en een teamleider ingenieursbureau.44 De
projectgroep bestond uit de projectmanager verbreed GRP (extern adviseur), een
senior projectleider ingenieursbureau, twee senior projectleiders planning, iemand van
de provincie Noord-Brabant, twee mensen van het Waterschap Brabantse Delta, een
persoon van de Regionale Milieudienst, een projectleider van een ingenieursbureau en
een persoon voor de inhoudelijke uitwerking en het secretariaat van het
ingenieursbureau.
In de gesprekken is aangegeven dat op grote lijnen voldoende kennis aanwezig is
binnen de gemeente, maar dat meer specialistische kennis voor een aantal
medewerkers gewenst is, in het kader van professioneel opdrachtgeverschap. Ook is
aangegeven dat een centrale figuur binnen de gemeente die ambtelijk
verantwoordelijk is voor het VGRP wordt gemist. De gemeente heeft aangegeven dat
dit het gevolg is van pensionering van een medewerker die hiervoor verantwoordelijk
was, maar dat binnen de gemeente een nieuw verantwoordelijk persoon zal worden
aangewezen. Doordat het VGRP is opgesteld door een extern bureau en onder leiding
van een extern bureau zijn medewerkers van de gemeente niet altijd tot in detail op
de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt.

43

Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 2.
44
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Bijlagenrapport (23
september 2009), Bijlage 18 p.94.
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4

Kosten rioleringsbeleid en -beheer
In dit hoofdstuk wordt de financiële invalshoek van het rioleringsbeleid- en beheer
behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag B zijn aan het begin van
elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag B bestaat uit 8 normen. De
bevindingen worden telkens per norm weergegeven.
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.
Uit het VGRP wordt duidelijk dat het rioleringsplan is gebaseerd op actuele inspecties.
Alle riolen worden in principe eenmaal per tien jaar inwendig geïnspecteerd en
beoordeeld. In het VGRP is aangegeven dat de gemeente op basis van de uitgevoerde
inspecties uitgaat van een gemiddelde levensduur van de riolering van gemiddeld van
75 jaar. 45 In de gemeente wordt gebiedsgewijs geïnspecteerd.46 Inspecties worden
planmatig uitgevoerd. Aanleiding voor een inspectie kan liggen in een geplande wijkof wegreconstructie waarbij beoordeeld wordt of tevens rioolvervanging gewenst is in
het kader van deze werkzaamheden. Inspectiegegevens zijn opgeslagen in het
beheersysteem van de gemeente.
In het VGRP is aangegeven dat van de vrijverval riolering 94% geïnspecteerd is met
een rijdende video camera. Van 6% van de vrij-verval riolering zijn geen
inspectiegegevens beschikbaar. Dit betreffen over het algemeen jonge riolen, waarvan
de inspectiegegevens nog ingevoerd worden in het beheersysteem. Wanneer de
kwaliteit van de geïnspecteerde riolen getoetst wordt aan de maatstaven van de
NEN3398 verkeert 26% in goede kwaliteitstoestand, 62% van de vrij-verval riolen
45

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.45.
46
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.22.
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heeft een waarschuwingsmaatstaf en 12% heeft een ingrijpmaatstaf.47 Een
ingrijpmaatstaf betekent dat de desbetreffende streng riolering gerepareerd c.q.
vervangen dient te worden. Een ingrijpmaatstaf wil niet automatisch zeggen dat de
riolering op instorten staat. Een enkel gat in de rioleringsbuis kan al betekenen dat de
volledige streng riolering tot de categorie ‘ingrijpmaatstaf’ wordt gerekend.
Op basis van de beoordeling van de uitgevoerde inspecties wordt bepaald of
maatregelen noodzakelijk zijn om te moeten voldoen aan de gestelde eisen.48 De
kwaliteit van de riolen met een waarschuwingsmaatstaf wordt nauwlettend in de
gaten gehouden door frequent inspecties uit te voeren. Van de riolen met een
ingrijpmaatstaf zijn voor de planperiode maatregelen in het VGRP opgenomen om de
kwaliteit van de riolen te verbeteren.
Bij de planvorming van de maatregelen hanteert de gemeente Roosendaal de
strategie van de Operationele Plannen Reconstructies (OPR). Dit betreft een
meerjarenprogrammering van weg- en rioolvervangingen met een planning voor vier
jaar en een doorkijk naar later (acht jaar), waarin maatschappelijke en technische
relevantie, de beleidsdoelen, de kostenindicatie en de kostendekking opgenomen
zijn.49 Op basis van integrale afweging (zie ook paragraaf 4.7) tussen
maatschappelijke relevanties, beheer en onderhoud en ontwikkelingen wordt een
keuze gemaakt voor projecten met een hoge en lage prioriteit. De uiteindelijke
projecten worden verwoord en toegelicht in de OPR’s die jaarlijks worden herzien en
bijgestuurd door het team Planning van de afdeling Programmering.50 Het VGRP, het
Beheerbeleid Verhardingen en Groen, tussentijdse
College- en Raadsbesluiten,
afspraken met het waterschap en benodigde rioolmaatregelen (op basis van de
resultaten van de inspecties) vormen belangrijke input voor projecten en maatregelen
die opgenomen worden in het OPR.
In het GRP 2004-2008 wordt in bijlage VI inzicht gegeven in de personele en
financiële consequenties van het plan voor een periode van 14 jaar. Onderstaand zijn
de lasten weergegeven zoals opgenomen in het GRP tot en met 2009:

47

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.21.
48
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.32.
49
Operationele Plannen Reconstructies 2012-2015, gemeente Roosendaal, toelichting.
50
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.15.
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Exploitatielasten
bijstelling met inflatiepercentage
storting in BTW-compensatiefonds
bijstelling met inflatiepercentage
Kapitaallasten uitbreidingen buitengebied
kapitaallasten bestaand

Vervanging vrijverval riolering
bijstelling met inflatiepercentage
Renovatie gemalen
bijstelling met inflatiepercentage
Milieu- en hydraulische maatregelen
bijstelling met inflatiepercentage

totaal

begroting 2004 bijgesteld 2004
2.592.701
3.006.107

2005
3.006.107
60.122
801.987
11.423
43.340
1.325.472
5.248.452

2006
3.006.107
121.447
801.987
23.075
43.340
1.317.809
5.313.764

2007
3.006.107
183.998
801.987
34.960
43.340
1.308.244
5.378.635

2008
3.006.107
247.800
801.987
47.082
43.340
1.289.781
5.436.097

2009
3.081.107
314.378
816.237
59.732
43.340
1.276.867
5.591.661

1.292.217
50.510
250.000
10.100
2.100.000
84.840
3.787.667

1.367.002
78.860
250.000
15.302
2.100.000
128.537
3.939.701

1.421.443
108.866
250.000
20.608
2.100.000
173.108
4.074.025

1.470.845
140.461
250.000
26.020
1.750.000
211.570
3.848.895

9.101.431

9.318.336

9.510.122

9.440.556

537.709

801.987

43.340
1.357.780
4.531.530

43.340
1.331.234
5.182.668

1.016.863

1.167.624

213.553

250.000

939.680

2.100.000

2.170.096

3.517.624

1.209.101
24.182
250.000
5.000
2.100.000
42.000
3.630.283

6.701.626

8.700.292

8.878.735

Uit de tabel wordt duidelijk dat de kosten licht stijgen, als gevolg van een lichte
stijging van het aantal vervangingen van vrijverval riolering.
In het VGRP 2010-2013 wordt in hoofdstuk 7 inzicht gegeven in de personele en
financiële consequenties van het plan voor een periode van 4 jaar. Onderstaand zijn
de lasten weergegeven zoals opgenomen in het VGRP:
2010

2011

2012

2013

Vervangingen

€

2.061.000

€

3.069.428

€

1.348.228

€

438.728

Verbeteringen

€

1.509.500

€

2.070.000

€

1.914.000

€

1.520.000

Onderzoek en communicatie

€

260.000

€

250.000

€

220.000

€

230.000

Beheer en onderhoud

€

1.865.133

€

1.875.153

€

1.875.153

€

1.875.153

Grondwaterbeheer

€

620.000

€

435.000

€

465.000

€

465.000

Meten en rekenen aan de riolering

€

154.000

€

124.000

€

129.000

€

124.000

Overige kosten

€

4.285.507

€

4.238.464

€

4.247.687

€

4.254.000

Totaal

€

10.755.140

€

12.062.045

€

10.199.068

€

8.906.881

In het VGRP is een nadere toelichting opgenomen van de kosten in de bovenstaande
tabel:51
De vervangingen hebben betrekking op riolen die vanwege de kwaliteit het einde
van de technische levensduur bereikt hebben;

51

-

De verbeteringen zijn erop gericht om tijdens hevige neerslag het regenwater
voldoende te kunnen verwerken, zonder dat overlast optreedt; ook hebben de
verbeteringen als doel om het milieuhygiënisch functioneren van de riolering te
verbeteren;

-

Beheer en onderhoud is een jaarlijkse kostenpost die constant is en heeft
betrekking op jaarlijkse inspecties en reiniging, reparaties en regulier beheer en
onderhoud van de voorzieningen;

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.66.
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-

Voor het grondwaterbeheer is rekening gehouden met het activeren van een
grondwatermeetnet en zijn middelen gereserveerd om analyses te kunnen
uitvoeren om klachten c.q. meldingen te kunnen doen;

-

Metingen en berekeningen worden gebruikt om de gedateerde
basisrioleringsplannen te herzien en te voldoen aan de meetverplichting van het
waterschap Brabantse Delta.

-

Overige kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op lopende kapitaallasten uit het
verleden, personeelskosten, bijdrage aan straatreiniging en compensabele BTW.

In bijlage 13 van het VGRP is een financiële doorkijk gegeven over de periode 20102029. De berekening is uitgevoerd op basis van te verwachten levensduur van de
vrijverval riolering en overige objecten. Voor een tweetal situaties zijn de
consequenties voor het tarief berekend. In de situatie dat investeringen niet worden
afgeschreven, stijgt het tarief met 5,5% (exclusief inflatiecorrectie) in de periode
2010-2013 en zal in 2014 het tekort in de voorziening zijn opgeheven. In de situatie
dat investeringen wel worden afgeschreven, stijgt het tarief met 4,2% (exclusief
inflatiecorrectie) in de periode 2010-2013 en zal in 2013 het tekort in de voorziening
zijn opgeheven. Na 2013 zijn volgens de berekening in beide situaties geen stijgingen
van het tarief meer nodig behoudens inflatiecorrecties.
Daarnaast hanteert de gemeente Roosendaal vanaf januari 2011 nog een actueel
(intern) overzicht voor riolering waarin een financiële doorkijk tot 2085 wordt
gemaakt. Dit financiële model is in ontwikkeling. De financiële doorkijk wordt gebruikt
ter onderbouwing van de tariefontwikkeling. Omdat vanaf 2030 grote investeringen
worden verwacht in verband met de aanpak van drie grote wijken in Roosendaal,
worden nu tariefstijgingen doorgevoerd. De rioolheffing zal daarom in de periode tot
2013 stijgen met 4,2% per jaar. Door jaarlijks financiële middelen aan de voorziening
toe te voegen, wordt gespaard voor deze toekomstige grote investeringen.
Toekomstige investeringen worden daarom niet meer geactiveerd op de balans, maar
worden direct gefinancierd vanuit de voorziening. In paragraaf 4.2 wordt verder
ingegaan op deze ‘spaarmethodiek’.
De lange termijn planning tot 2085 wordt aangevuld vanuit de eerder besproken
OPR’s. Daarnaast stelt de gemeente het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte
(OPOR) op. Hierin wordt het planmatig, cyclisch onderhoud aan verhardingen en
riolen omschreven, waarin veelal maatregelen aan groen, straatmeubilair, drainages,
openbare verlichting e.d. meeliften.52 In het OPOR zijn kosten opgenomen voor
rioolreiniging, rioolinspectie en rioolrenovatie/reparatie.53
Uit het vorenstaande blijkt dat het VGRP is gebaseerd op actuele inspecties en actuele
gegevens over het rioleringsstelsel. De resultaten van de inspecties worden
meegenomen in de jaarlijkse plannen (lange termijn overzichten en OPR’s voor de
korte termijn) die zijn afgeleid vanuit het VGRP. Inspectiegegevens zijn opgeslagen in
het beheersysteem van de gemeente. Het VGRP geeft een voldoende betrouwbaar
inzicht in de kosten op korte en langere termijn.

52
53

Programmabegroting 2011, gemeente Roosendaal.
Onderhoudsprogramma 2010-2012, gemeente Roosendaal.
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4.2

Verdeling lasten
Subvraag:
ii.
Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en
toekomstig gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?
Norm:
Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met huidig en toekomstig
gebruik (toekomstige investeringen, vervangingen).
Oordeel: Voldoet aan norm.
In het GRP 2004-2008 is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de
tarieven in de periode 2004 t/m 2008, gebaseerd op de inschatting van de
lastenontwikkeling (zie de tabel in paragraaf 4.1) en de ontwikkeling van het aantal
belastingplichtigen (bedrijven en woningen). De verwachte ontwikkeling van de
tarieven ziet er volgens het GRP als volgt uit:54
Jaar

Belasting-

Basisheffing

Gemiddeld

Tariefstijging

3

plichtingen

t/m 300 m

2004

32.500

190

219

5,5%

2005

32.732

200

231

5,5%

2006

32.964

211

243

5,5%

2007

33.196

222

257

5,5%

2008

33.428

234

271

5,5%

In het GRP is aangegeven dat deze tariefstijging noodzakelijk is om de uitgaven en
inkomsten binnen de planperiode in een bepaalde brandbreedte te kunnen houden,
waarbij een maximaal tekort in de voorziening rioolexploitatie wordt toegestaan van 4
miljoen euro. De tariefstijging is deels het gevolg van de te verwachten inflatieontwikkelingen (2% per jaar) en deels noodzakelijk om de toename van de
rioolvervangingen en milieumaatregelen te kunnen financieren. De stijging van 5,5%
werd als maximum plafond gehanteerd. Het GRP geeft aan dat jaarlijks bij de bepaling
van de lokale heffingen zal worden bezien of ook met een geringere stijging kan
worden volstaan.
In het VGRP 2010-2013 is eveneens een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van
de tarieven in de periode 2010 t/m 2013. De verwachte ontwikkeling van de tarieven
ziet er volgens het VGRP als volgt uit:
Jaar

54

Stijging

Gemiddeld tarief

2010

4.2%

€

284

2011

4.2%

€

296

2012

4.2%

€

309

2013

4.2%

€

322

Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport (10 december
2003), p. 27.
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In de gesprekken is aangegeven dat de in het VGRP aangegeven tariefstijgingen in
principe niet meer jaarlijks bij de begroting worden bijgesteld.
Met de vaststelling van het VGRP is gekozen om de investeringen op verbetering te
kapitaliseren en de vervangingsinvesteringen in een keer te onttrekken aan de
voorziening riolering teneinde de stijging in rioolheffing te minimaliseren (voorheen
werden alle investeringen eenmalig onttrokken).55 Door de vastgestelde levensduur
van de bestaande riolering in samenhang met de aanlegdata en de keuze van
kapitaliseren zullen de investeringen de komende jaren lager zijn dan de inkomsten
uit de rioolheffing, waardoor de voorziening in volume zal groeien. In het VGRP is
berekend dat de groei van de voorziening noodzakelijk is om de grote investeringen
na 2030 te kunnen bekostigen. Dit is het zogenaamde spaarsysteem dat de gemeente
hanteert waardoor tariefstijgingen gebaseerd zijn op een meerjarige doorrekening,
opdat de voorziening uiteindelijk op lange termijn weer op nul uitkomt. Toekomstige
pieken in investeringen worden op deze wijze verdeeld over de jaren.
De gemeente Roosendaal beschikt over twee voorzieningen: de voorziening
rioolexploitatie en de voorziening rioolinvesteringen. In de gesprekken is aangegeven
dat deze twee voorzieningen als een voorziening kunnen worden gezien. Hieronder is
de verwachte ontwikkeling van de stand van de voorziening en van het tarief, zoals in
het VGRP opgenomen, weergegeven. Uit de tabel wordt zichtbaar dat tot 2030 de
hoogte van de voorziening oploopt, om de grote investeringen vanaf 2030 te kunnen
financieren. Ook wordt zichtbaar dat het tarief de komende jaren nog zal stijgen om
daarna op een niveau van iets minder dan 340 euro te stabiliseren.

55

Programmabegroting 2011, gemeente Roosendaal, p.102.
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Kostendekkingsplan riolering
variant stijging rioolheffing 2010-2013 jaarlijks 5,5%

€ 90,000

Stand voorziening (* € 1000)

€ 70,000

€ 320

€ 60,000

€ 300

€ 50,000
€ 280

€ 40,000
€ 30,000

€ 260

€ 20,000

€ 240

€ 10,000

Stand beide voorzieningen
(excl. renteopbrengsten
(*1000)
Gemiddelde rioolheffing over
totaal eenheden

€ 220

29

28

20

27

20

26

20

25

20

24

20

23

20

22

20

21

20

20

20

19

20

18

20

17

20

16

20

15

20

14

20

13

20

11

12

20

€ (10,000)

20

20

10

€-

20

Gemiddelde rioolheffing (ongeindexeerd)

€ 340

€ 80,000

€ 200

Planjaar

De in deze paragraaf beschreven ‘spaarmethodiek’ maakt duidelijk dat de gemeente
Roosendaal bij de verdeling van de lasten rekening houdt met het huidige en
toekomstige gebruik (toekomstige investeringen en vervangingen).
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4.3

Activiteiten / projecten versus kosten
Subvraag:
iii.
Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd tegen
welke kosten?
Norm:
De activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd
conform de planning. Begrote en werkelijke kosten van deze activiteiten /
projecten zijn administratief vastgelegd en binnen budget.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
Zoals in hoofdstuk 3 reeds aangegeven zijn activiteiten/projecten vastgelegd in het
OPR (werkplanning voor 4 jaar met een doorkijk voor een langere termijn van acht
jaar), die jaarlijks door de gemeente wordt opgesteld. Met de vaststelling van het OPR
door de Raad aan het eind van het jaar komt krediet beschikbaar. De gemeente heeft
een kredietadministratie. De gevoteerde kredieten zijn opgenomen in het financieel
overzicht van uitgevoerde projecten dat is opgenomen in het OPR.56
Door de huidige marktomstandigheden heeft de gemeente de afgelopen tijd vaker te
maken met aanbestedingsmeevallers. Deze aanbestedingsvoordelen worden direct
verwerkt in de raming van de hoogte van het benodigde krediet. De afboeking
(verlaging van het krediet) komt ten gunste van de voorziening riolering (waardoor de
voordelen binnen de riolering blijven).
In de evaluatie van het GRP 2004-2008 worden diverse maatregelen genoemd die
niet conform planning zijn gerealiseerd:
- Nog niet alle panden van de in de periode 2004-2008 aan te sluiten panden zijn
op de riolering aangesloten (529 panden zijn aangesloten, 33 panden moeten
nog worden aangesloten).
Geplande onderzoek naar neerslaghoeveelheden in de regio is niet uitgevoerd.
Inventarisatie van de bestaande knelpunten in het rioleringsstelsel, mede op
basis van de klachten registratie (niet adequaat uitgevoerd).
De volgende maatregelen zijn niet of deels uitgevoerd:
In de planperiode zal een aansluitverordening worden opgesteld.
Foutieve aansluitingen (droogweer afvoer) op de regenwaterriolen, niet
verbeterd gescheiden stelsels en drukrioleringssystemen worden met een
gerichte controle (beperkt uitgevoerd).
De bouw van twee bergbezinkbassins in Kortendijk en Langdonk is
vertraagd, als gevolg van het nog niet gereed zijn van de OAS Bath.
Door de gemeente is aangegeven dat de bouw van deze bergbezinkbassins
en het bergingsriool Chametterberg inmiddels als maatregel zijn vervallen
omdat gemeentebreed de basisinspanning is bereikt.
De gemeente heeft aangegeven dat conform het werkproces binnen de afdeling
Leefomgeving werkbegrotingen voor en na aanbesteding worden opgesteld en vastgelegd, waaruit het verschil tussen begrote en werkelijke kosten per project blijkt.
Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de managementrapportages
56

OPR 2012-2015, Financieel overzicht uitgevoerde projecten 2001-2010, gemeente Roosendaal.
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(Ma-raps). Deze informatie is echter niet terug te vinden in de bestuursrapportages
(B-raps) die op basis van de managementrapportages worden samengesteld en naar
de Raad gaan. Wel is in de jaarrekeningen het verschil in baten en lasten aangegeven
voor het product Riolering. Dit gaat echter over een totaal aan inkomsten en uitgaven
van de riolering. Ter illustratie laten wij hieronder voor de jaren 2007 en 2008 het
verschil in baten en lasten zien. Hieruit blijkt dat sprake was van een positief saldo op
het product Riolering.
Jaarrekening
2007
2008

Verschil baten
+399.386
-80.375

Verschil lasten
-398.894
+155.322

Saldo

+492
+74.946

Uit de tabel wordt duidelijk dat in 2007 sprake was van hogere opbrengsten (dan
begroot) en hogere dan geraamde kosten. In 2008 was sprake van lagere
opbrengsten (dan begroot) en lager dan geraamde kosten. Per saldo leverde dit een
positief saldo op voor de jaren 2007 en 2008 op het product riolering. In de
jaarrekeningen is de volgende argumentatie gegeven bij dit positieve saldo.
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a.

Jaarrekening 2007:
Voordelig:
Lagere doorberekende kosten GA;
Lagere uitgaven onderhoud infrastructuur/installaties (o.a. door het
realiseren van ruim 300 nieuwe gemalen, die nog binnen garantie vielen,
hoefde onderhoudsbudget niet te worden aangesproken. Tevens is een
deel van de reiniging en inspectie doorgeschoven naar 2008)
Lagere stortrechten;
Niet benutte stelpost kapitaallasten riolering buitengebied;
Lagere kosten electra gemalen;
Lagere kosten voor inhuur personeel;
Ontvangst van niet begrote subsidie en bijdrage derden;
Hogere baten uit werken/diensten voor derden;
Hogere rente over eigen financieringsmiddelen.
Nadelig:
Storting in voorziening van niet begrote subsidie en bijdrage derden;
Hogere doorbelasting personele lasten (meer uren);
Hogere doorbelasting intern product;
Doorberekeningen tussen (sub)functies: meer kwijtscheldingen en kosten
i.v.m. BTW-compensatiefonds;
Lagere bijdrage vanuit voorziening resultaat rioolexploitatie (i.v.m.
voordeliger saldo product riolering).

b.

Jaarrekening 2008:
Voordelig:
Ontvangst van niet begrote subsidie en bijdrage derden
Lagere kapitaallasten, door de projecten Aanleg drukriolering niet
Kwetsbaar buitengebied en water,groen,Ecologie buiten gebied IP 2007
nog niet zijn afgerond
Lagere kosten onderhoud infrastructuur / installaties
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-

Hogere bijdrage vanuit de voorziening resultaat exploitatie.
Nadelig:
Hogere doorbelasting personele kosten (meer uren)
Hogere doorbelasting intern product
Hogere kosten inzake heffing recht en invordering
Doorberekeningen inzake (sub) functies - meer kwijtscheldingen

In de jaarrekeningen en in de evaluatie van het GRP wordt duidelijk dat niet alle
projecten conform planning worden gerealiseerd. Begrote en werkelijke kosten van
activiteiten/projecten worden administratief vastgelegd. De gevoteerde kredieten zijn
voor de Raad per project inzichtelijk via de OPR’s. Het verschil tussen de begrote en
werkelijke kosten per project zijn niet inzichtelijk voor de Raad.

4.4

Raming van budgetten
Subvraag:
iv.
Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? in hoeverre is
sprake van een verschil tussen de geraamde kosten en de uitgaven?
Wat zijn verklaringen voor eventuele verschillen tussen raming en
realisatie, en heeft dat geleid tot aanpassing van de
ramingsystematiek?
Norm:
De ramingsystematiek is vastgelegd in relevante documenten. Ramingen zijn
gebaseerd op objectieve kengetallen. Er is een overzicht van de geraamde kosten
en daadwerkelijke uitgaven en er is een verklaring gegeven van eventuele
verschillen.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
De wijze waarop budgetten worden geraamd is niet vastgelegd in documenten. De
gemeente maakt bij het ramen wel gebruik van een overzicht met eenheidsprijzen dat
jaarlijks wordt bijgesteld.57 In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente bij het
opstellen van de ramingen gebruik maakt van de NEN en CROW normen.
Uit het OPR van de afdeling Programmering blijkt dat kostenraming per project
plaatsvindt. In het OPR zijn per project opgenomen: kerngegevens, locatie, bestaande
situatie, kostenraming, dekking, urenraming, huidige kwaliteit, uitstraling etc. In het
OPR is voor de uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten een financieel overzicht
met de gevoteerde kredieten weergegeven en voor de komende projecten een
opbouw van de kredietvotatie.
In de gesprekken is aangegeven dat het proces met betrekking tot het opstellen van
ramingen als volgt verloopt:
In de initiatieffase van een project wordt een eerste raming opgesteld op basis
van kengetallen (deze kengetallen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn
gebaseerd op kengetallen uit eerdere jaren);
Deze raming is de basis voor de voorbereidings- en uitvoeringskredieten die via
het OPR worden gevoteerd;
57

Excel bestand eenheidsprijzen OPR.
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Gedurende de Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp fases van een project
worden de ramingen steeds gedetailleerder, omdat de vormgeving van het
project gedurende deze fasen duidelijker wordt;
Op basis van het Definitief Ontwerp wordt een bestek gemaakt, op basis waarvan
de laatste raming in het werkproces wordt opgesteld, namelijk de directieraming
(gebaseerd op kostenkengetallen aanwezig in de software en aangevuld met
kosten uit eerder uitgevoerde projecten).
Rapportage over de realisatie per project vindt plaats via interne maandelijkse
verantwoordingen van projectleiders aan teamleiders. Deze verantwoordingen vormen
input voor de volgende rapportages: Ma-raps (intern gebruik), B-raps, begroting en
jaarrekening. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat wanneer sprake is van
aanbestedingsvoordelen, het teveel in de raming wordt afgeboekt.
-

Uit het vorenstaande wordt duidelijk dat de ramingsystematiek niet is beschreven in
relevante documenten. Voor de ramingen wordt gebruik gemaakt van NEN en CROW
normen. Ramingen zijn gebaseerd op kengetallen. De gemeente hanteert een overzicht met eenheidsprijzen dat jaarlijks wordt bijgesteld. Kostenramingen worden per
project inzichtelijk gemaakt. In het OPR, Maraps, B-raps, de programmabegroting en
de jaarrekening zijn overzichten van geraamde en/of werkelijke kosten opgenomen.

4.5

Aanbesteding
Subvraag:
v.
Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?
Norm:
Beschrijvende vraag.
Oordeel: Voldoet aan norm.
De gemeente Roosendaal beschikt over een inkoop- en aanbestedingsreglement, dat
is afgeleid van het inkoopbeleid. Het reglement is in 2009 vastgesteld en in 2010
geactualiseerd.
In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke c.q.
eigen regels van aanbesteding. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente de
volgende werkzaamheden aanbesteed:
Rioolwerk i.c.m. wegwerkzaamheden (totaal project);
Rioolinspecties;
Reiniging (vroeger had gemeente eigen reinigingsdienst);
Deel van de reparaties, het onderhoud en de storingen (wordt deels ook door het
eigen gemeentelijk aannemingsbedrijf uitgevoerd).
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4.6

Tariefcomponenten
Subvraag:
vi.
Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook
terecht opgenomen?
Norm:
De componenten die in het tarief zijn opgenomen zijn conform geldende
regelgeving.
Oordeel: Voldoet aan norm.
In hoofdstuk 2 is meer informatie opgenomen over de componenten die conform
geldende regelgeving in het tarief mogen worden opgenomen.
Uit het kostenoverzicht in het VGRP is op te maken dat onder andere de volgende
kosten worden opgenomen in het tarief58:
lopende kapitaallasten uit het verleden;
personeelskosten;
overige exploitatielasten:
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling (RMD)
Klachtenmeldpunt, bijdrage;
Kantoorbehoeften;
Uitbesteding administratiekosten;
Vandalisme;
OZB (begroting 2010: 594 euro);
Advieskosten, honoraria, notariskosten;
Kleine aanschaf/onderhoud computersoftware.
bijdrage aan straatreiniging;
compensabele BTW; de BTW-last wordt doorberekend over:
investeringsbedrag 15%;
de exploitatielasten met een economische categorie 4.3;
onderhoud infrastructuur/installatie;
personeel van derden;
electra;
kosten schade, etc.;
kantoorbehoefte;
klein aanschaf en onderhoud;
kosten telecommunicatie;
aanschaf diverse materialen.
kwijtschelding.
In de bijlage bij het VGRP zijn bij deze kosten componenten bedragen opgenomen,
onder andere gebaseerd op de begroting 2010.

58

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.43 en Bijlage 11 en 13 (Bijlagenrapport).
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Met betrekking tot kwijtschelding is in de programmabegroting van 2011
opgenomen dat de gemeente Roosendaal een kwijtscheldingsnorm heeft vastgesteld
van 100% voor die heffingen, die niet kunnen worden vermeden door de burgers,
waaronder de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Er wordt geprobeerd, mede door
frequente goede informatieverstrekking én periodieke heldere communicatie over dit
onderwerp, zoveel mogelijk minima, die voor kwijtschelding in aanmerking komen, te
bereiken. De kwijtscheldingslasten worden, mede als gevolg van de aanpassing van
de BBV voorschriften, verantwoord onder het product minimabeleid, waarvan zij
onderdeel uitmaken (Programma 6 Werk en Inkomen). Uit de gesloten financieringen
van de reinigingssector en de rioleringssector worden bijdragen verstrekt aan het
product minimabeleid c.q. armoedebeleid tot gelijke omvang.
De gemeente Roosendaal maakt gebruik van het kostenmodel van de VNG, waarbij zij
het model hanteert als leidraad. De BZK handreiking kostentoerekening leges en
tarieven is bij de gemeente bekend en wordt een enkele keer geraadpleegd, maar niet
zo veelvuldig als het VNG model.
In de gesprekken is aangegeven dat in het kader van de Samenwerking Water WestBrabant op dit moment onderzoek wordt gedaan naar vergelijkbare tarieven.
Gemeenten maken een vergelijking van de componenten die ze (willen) opnemen in
het tarief.
Op basis van de beschikbare informatie kan worden geconstateerd dat alle
componenten die in het tarief zijn opgenomen daarin ook terecht zijn opgenomen.

4.7

Afstemming wegen versus riolen
Subvraag:
vii.
Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm:
De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar
afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming vindt periodiek
plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij het
rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de werkzaamheden voor de
riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm.
Inhoudelijk
Afstemming tussen onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en riolen
vindt plaats via de strategie van de Operationele Plannen Reconstructies (OPR’s).
Zoals eerder aangegeven is dit een geïllustreerde meerjarenprogrammering van wegen rioolvervangingen die de gemeente jaarlijks opstelt met een planning voor vier jaar
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en een doorkijk naar later.59 Het opstellen van deze plannen is ook als een van de
doelstellingen opgenomen in het ‘Beheer beleid Verhardingen en Groen 2001-2008’.60
Zowel het Beheer beleid Verhardingen en Groen als het VGRP vormen input voor het
OPR. De planning komt via een integrale afweging tussen maatschappelijke
relevanties, beheer en onderhoud en ontwikkelingen tot stand en waar mogelijk wordt
werk met werk gemaakt.
De keuze om een straat te gaan reconstrueren moet goed beargumenteerd worden.
In het OPR worden twee invalshoeken gebruikt:
1. De maatschappelijke relevantie moet aangetoond zijn. De mening van gebruikers
van de openbare ruimte over de huidige toestand van de weg moet beschreven
worden. Het blijkt daarbij nooit te gaan over het gat in de weg. Aan de orde
komen dan zaken als sociale onveiligheid, verkeersonveiligheid, parkeerperikelen,
gebrek aan fietspaden en dergelijke.
2. De technische relevantie moet gebaseerd zijn op de analyses van weg- en
rioolinspecties. Pas als een verharding of riolering slecht is, kan er besloten
worden tot een reconstructie. Anders is er sprake van kapitaalvernietiging.
Er is geen systeem van scores en criteria dat de afstemming onderbouwt, afstemming
vindt plaats op basis van gesprekken.
Financieel
In de beheervisie zijn een aantal uitgangspunten benoemd welke van financiële aard
zijn.61
Algemeen uitgangspunt is, dat bestaande voorzieningen zo lang mogelijk op het
vereiste niveau gehouden moeten worden, en dat vervangingen zo lang mogelijk
uitgesteld moeten worden. Als men zich hieraan niet houdt, worden het beheer en
onderhoud onbetaalbaar.
Als een van de specifieke uitgangspunten is genoemd:
budgetten voor wegen – en rioleringsvervangingen moeten met elkaar in evenwicht
zijn, omdat er anders tekorten in het ene fonds en overschotten in het andere fonds
ontstaan. Er is een verdeelsleutel over de bekostiging bij gecombineerde weg- en
rioolvervangingen: balans in beheer.
Ook uit de gesprekken is naar voren gekomen dat per project een verdeelsleutel
tussen wegen en riolering wordt gehanteerd. De verdeling tussen bijdragen uit het
wegenfonds en bijdragen uit het rioleringsfonds is terug te vinden in de financiële
overzichten van het OPR.
Uit het vorenstaande blijkt dat de onderhoudsplannen van wegen en riolen op elkaar
zijn afgestemd. Financieel zijn afspraken (verdeelsleutels) vastgelegd voor wat betreft
de financiering vanuit wegen versus riolen, en de uitwerking hiervan is zichtbaar in
het OPR.
59
60
61

Operationele Plannen Reconstructies 2012-2015, gemeente Roosendaal, toelichting.
Ontwerp Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008, gemeente Roosendaal, p.3.
Ontwerp Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008, gemeente Roosendaal, p.2.
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4.8

Doorberekening van kosten
Subvraag:
viii.
Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente
doorberekend?
Norm:
De wijze van kostentoerekening is vastgelegd in relevante documenten.
Oordeel: Voldoet aan norm.
In het VGRP zijn de uitgangspunten voor de berekeningen VGRP 2010-2013
opgenomen. Hieruit is op te maken welke kosten de gemeente doorberekent in het
tarief. In paragraaf 4.6 zijn deze kosten eerder opgenomen. Daarnaast heeft de
gemeente documenten waarin de doorberekening van kosten feitelijk wordt
uitgevoerd zoals het OPR en de kredietadministratie. De gemeente Roosendaal
voldoet daarmee aan de gestelde norm.
Voor wat betreft de doorberekening van de overheadkosten aan de riolering, wordt
gebruik gemaakt van de systematiek waarbij overheadkosten via een opslag op het
tarief per direct productief uur worden doorberekend. De afdeling Leefomgeving van
de gemeente Roosendaal schrijft tijd, waarbij alleen medewerkers die fulltime met
riolering bezig zijn tijdschrijven. In het uurtarief van deze medewerkers zit ook een
deel van de overheid van andere medewerkers verwerkt. Voor alle medewerkers op
de afdeling Leefomgeving geldt hetzelfde tarief.
In het VGRP 2010-2013 is aangegeven dat in de rioolheffingsberekeningen rekening is
gehouden met een inflatiepercentage van 1,5% en een rentevoet van 4,5%.62
In de interviews is aangegeven er nauwelijks sprake is van rentekosten, aangezien de
gemeente ervoor heeft gekozen om (vanaf 2010) alleen verbeteringen te kapitaliseren. Ook is aangegeven dat er geen sprake is van rentebijschrijving op de
voorziening.

4.9

Doeltreffendheid doorberekening van kosten
Subvraag:
ix.
Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de
kostentoerekening van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en het
tarievenbeleid doeltreffend en doelmatig?
Norm:
De wijze van kostentoerekening bevat voldoende waarborgen voor een goede
doorberekening en is gebaseerd op het rioleringsplan met een meerjaren perspectief
voor onderhoud en vervanging, reconstructie.
Oordeel: Voldoet aan norm.

62

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.45.
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In de paragrafen 4.7 en 4.8 is reeds ingegaan op de wijze waarop kosten worden
toegerekend aan de riolering en de rioolheffing.
In het VGRP 2010-2013 is aangegeven dat de gemeente Roosendaal een gesloten
financieringsstructuur kent waarbinnen alle baten uit de rioolheffing, op basis van een
gemeentelijke belastingverordening, en alle kosten/lasten van het rioleringsbedrijf,
inclusief de investeringen, worden verantwoord. Alle inkomsten uit de rioolheffing
worden uitsluitend besteed aan rioleringswerken.63
In principe worden investeringen voortvloeiende uit vervangingen van het rioolstelsel
in één keer afgeschreven ten laste van de rioolvoorziening. Via deze voorziening
wordt het verloop van de investeringsuitgaven gevolgd in de tijd. De resterende
boekwaarde van vervangingsinvesteringen uit het verleden worden geleidelijk
verminderd en afgeschreven ten laste van de exploitatie in de vorm van kapitaallasten
(rente en afschrijving). Verbeteringen aan de riolering worden gezien als
verbeteringen met een duurzaam karakter voor de langere termijn.
In het OPR is aangegeven dat zowel bij de planning als de beschikbare middelen geen
afroming van de betreffende middelen bij aanbestedingsvoordeel plaats dient te
vinden, maar dat resterende middelen aan het einde van projecten terug moeten
vloeien in de voorzieningen van waaruit het project is gefinancierd.64
De rioolheffing wordt momenteel geheven op basis van het waterverbruik, met een
basistarief bij een verbruik van 500m3 per jaar. Het waterverbruik kan variëren en
daarom wordt er per jaar circa 10% van de belastingplichtigen nageheven. Naast de
hoge perceptiekosten van deze methode in de vorm van aanslagoplegging, ambtelijke
capaciteit, nota, verzending en invordering levert dat de gemeente ook nog een
jaarlijks rentenadeel op. Momenteel loopt in samenwerking met buurgemeenten een
onderzoek naar uniformering van de heffingsmaatstaf.
Verwachte investeringen worden berekend op basis van een gemiddelde levensduur
van vrijvervalriolering en overige objecten, waarbij uitgegaan wordt van een
levensduur van gemiddeld 75 jaar voor de vrijvervalriolering. In het VGRP is
aangegeven dat deze levensduur haalbaar is door een relatief goede grondslag
(zandgronden), een goed onderhoud van het riool en het tijdig uitvoeren van
reparaties. Bij de uitvoering van inspecties en de analyse van de inspectiebestanden
wordt altijd geëvalueerd of de vervangingstermijn nog steeds realistisch is.
In de gesprekken is aangegeven dat de gemeente in het kader van een
bestuursopdracht bezig is met het opstellen van een notitie om de kostentoerekening
transparanter te maken.
Uit het vorenstaande, aangevuld met informatie uit eerdere paragrafen, blijkt dat er
voldoende waarborgen zijn voor een goede doorberekening van kosten aan de burger.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.44.
64
Operationele Plannen Reconstructies 2012-2015, gemeente Roosendaal, toelichting.
63
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4.10

Verschillen in tariefstelling
Subvraag:
x.
Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in tariefstelling
t.o.v. andere gemeenten?
Norm:
Beschrijvende vraag:
Verklaringen voor verschillen in tariefstelling kunnen bijvoorbeeld blijken uit
technische verschillen verwoord in het rioleringsplan, beleidsmatige keuzes met een
effect op de kosten, belangrijke investeringen die buiten de financiële
ramingshorizon zijn gehouden (doorgeschoven naar volgende generatie), verschillen
in heffingsmaatstaf, kostenefficiëntie en de wijze van toerekening van kosten.
Oordeel: Voldoet aan norm.
De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking waarmee
gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun
riolering(szorg). Alle 430 gemeenten nemen deel. Eén van de aspecten die in de
vergelijking wordt betrokken is de rioolheffing.
In de rapportage 2010 wordt de gemeente Roosendaal getypeerd als een grote, matig
stedelijke gemeente die voornamelijk gelegen is op goede grond (zand). Er ligt relatief
veel gescheiden en een gangbare hoeveelheid mechanische riolering. De rioolheffing
2010 per een- en meerpersoonshuishouden is hoger dan gemiddeld met de
kanttekening dat de rioolheffing niet los kan worden gezien van de kostendekkenheid
en de lange termijn ontwikkeling.
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Er is volgens de rapportage in de afgelopen jaren veel minder dan gemiddeld
geïnvesteerd in vervanging en verbetering van het stelsel en de beheerkosten zijn
hoog. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat in de benchmark geen gegevens
over investeringen zijn opgenomen omdat de gemeente deze gegevens bij ‘dotaties’
heeft ingevuld, vanwege de systematiek die de gemeente hanteert. De hogere
beheerkosten worden veroorzaakt doordat de gemeente een groot gescheiden
rioleringsstelsel heeft.

In de benchmark van Rioned is aangegeven dat de gemeente een relatief hoge
formatie v.w.b. de binnendienst kent. De buitendienst wordt deels aanbesteed en is
daardoor relatief klein ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De benchmark van
Rioned laat zien dat Roosendaal in vergelijking met andere gemeenten tussen 2006
en 2009 iets meer dan gemiddeld heeft vervangen en conform het landelijk
gemiddelde heeft omgebouwd.
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Met de informatie uit de Benchmark Rioleringszorg, aangevuld met de specifieke
kennis en informatie van de gemeente Roosendaal, kan in voldoende mate een beeld
worden gevormd van eventuele verschillen (en verklaringen daarvoor) in de
rioolheffing.
In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de mogelijke
verklaringen voor het hogere dan gemiddelde tarief voor de rioolheffing in 2010 voor
de gemeente Roosendaal, zoals die uit het onderzoek naar voren komen:
Mogelijke verklaringen voor een hoog
tarief in 2010
-

-

-

-

Relatief veel gescheiden riolering
in Roosendaal waardoor hoge
beheerkosten
De gemeente hanteert een
spaarmethodiek, waarbij
tariefverhogingen nu worden
doorgevoerd om grote
investeringen na 2030 te kunnen
betalen
Kostenopbouw: de gemeente
rekent kosten zoals kwijtschelding
en BTW compensatie toe aan het
tarief
Relatief grote lengte van de
vrijvervalriolering (480 km buis)
Relatief hoge formatie
binnendienst
Meer dan gemiddelde inspanning
op inspectie

Mogelijke verklaringen voor een laag
tarief in 2010
-

De gemeente Roosendaal is
gelegen op goede grond (zand)
Minder dan gemiddelde
inspanning op reiniging

Gegeven het relatief hoge tarief van de gemeente Roosendaal (in vergelijking met
andere gemeenten), zijn de punten in de linker kolom mogelijke verklaringen voor dit
hoge tarief. De genoemde punten in de rechter kolom zijn mogelijke verklaringen voor
een laag tarief en daarmee mogelijke verklaringen dat het tarief niet nog hoger is.
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5

Rol van de gemeenteraad
In dit hoofdstuk wordt de bestuurlijke invalshoek van het rioleringsbeleid- en beheer
behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag C zijn aan het begin van
elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag C bestaat uit 4 normen. De
bevindingen worden telkens per norm weergegeven.
Deelvraag C
Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

5.1

Kaderstellende rol
Subvraag:
i.
Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in de
gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te komen?
Norm:
de gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan. Er zijn alternatieve
keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via vooroverleg met de
Raadscommissie), waarna het rioleringsplan door de Raad is vastgesteld.
Oordeel: Voldoet aan norm.
Het Gemeentelijk Rioleringsbeleid 2004-2008 is door de gemeenteraad op 10
december 2003 vastgesteld. Vervolgens is de vertrekpuntennotitie op 19 mei 2008 en
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsbeleid 2010-2013 op 16 december 2009 is
vastgesteld door de gemeenteraad.
De gemeenteraad is geïnformeerd over de bestuursopdracht ‘opstellen Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan’. Op 23 april 2008 is voor de raadscommissie ruimte een
themabijeenkomst georganiseerd over het opstellen van een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan.65 In die bijeenkomst is tevens ingegaan op het proces voor de
gemeentelijke inzet voor het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn
Water. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de vertrekpuntennotitie en de notitie
Stedelijk grondwater gepresenteerd. De raad heeft de bestuursopdracht,
vertrekpuntennotitie en notitie stedelijk grondwater vastgesteld.
In het collegevoorstel m.b.t. het vaststellen van de bestuursopdracht Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan is te lezen dat de doelstelling was om het VGRP 18
december 2008 aan de raad aan te bieden. Omdat de kwantitatieve stedelijke
wateropgave niet op tijd gereed bleek te zijn, heeft de gemeenteraad op 17 december
2008 besloten om de werkingsduur van het GRP 2004-2008 met één jaar te
verlengen.66

65

Collegebesluit ‘Vaststellen bestuursopdracht opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (8 juli

2008), gemeente Roosendaal.
66
Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (16 december 2009), gemeente Roosendaal.
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In het VGRP 2010-2013 zijn twee varianten opgenomen met betrekking tot de
rioolheffing.67 Deze twee varianten zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De eerste
variant betrof een voortzetting van het vigerende beleid: op investeringen wordt niet
afgeschreven, kosten worden direct verrekend. Dit betekent dat de rioolheffing
gedurende de planperiode met 5,5% stijgt. Pas in 2014 zal het tekort in de
voorziening rioolexploitatie zijn opgeheven. De tweede variant gaat uit van het
kapitaliseren (en dus afschrijven) op investeringen voor verbeteringen. Bij deze
variant stijgt de rioolheffing met 4,2% per jaar. Deze keuze heeft tot resultaat dat de
voorzieningen investeringen en rioolexploitatie in 2013 weer een positief niveau zal
bereiken. De gemeenteraad heeft op 16 december 2009 gekozen voor de tweede
variant.68 Daarnaast heeft de gemeente raad op 16 december 2009 met de volgende
voorstellen ingestemd:
afschrijven op investeringen voor duurzame vernieuwingen
(milieumaatregelen en maatregelen verminderen wateroverlast);
een afwijkende afschrijvingsperiode ten opzichte van de financiële verordening
voor riolen van 25 jaar naar 60 jaar;69
het wijzigen van hoeveelheid verbruikt water voor de basisrioolheffing van 300
m3 naar 500 m3;
het storten van een bedrag ad € 2.900.000,= in de voorziening rioolexploitatie
ten laste van de voorziening rioolinvesteringen;
een krediet ad € 200.000,= verstrekken voor het realiseren van een
grondwatermeetnet.
In het debat over deze twee varianten waarbij de rioolheffing met 5,5% of met 4,2%
zou stijgen, is ook gesproken over de OZB. De hoogte van de rioolheffing is een
belangrijke component van de lokale lasten, evenals de OZB. In het voorgesprek voor
dit onderzoek werd door enkele raadsleden gevraagd naar de relatie tussen OZB en
rioolheffing. Wanneer het over de lasten voor de inwoners gaat, zijn OZB en
rioolheffing beide belangrijke componenten van de lokale lasten. Wanneer er
bijvoorbeeld een beleid is om de lokale lasten gelijk te laten, zou er dus beleidsmatig
ruimte zijn de OZB te verhogen wanneer de rioolheffing lager wordt.
Wat betreft de opbrengsten is er echter geen verband. De opbrengsten uit rioolheffing
mogen alleen aan de riolering worden besteed. Wat betreft de in rekening te brengen
hoogte van de rioolheffing is er ook geen verband. De rioolheffing mag ook alleen aan
de ingeschatte kosten van de riolering worden gerelateerd (zie ook 4.6
tariefcomponenten). Alhoewel vrijwel alle gemeenten in Nederland streven naar een
kostendekkend stelsel voor de riolering (100% kostendekkendheid) is dit niet
verplicht. Er mag ook gekozen worden voor een lagere kostendekking, bijvoorbeeld
80%. Dan dient het restant (de overige 20%) gedekt te worden uit de algemene
middelen.
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.6.
68
Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (16 december 2009), gemeente Roosendaal.
69
Hierbij wordt als toelichting gegeven dat de ontwikkeling van de techniek zodanig is dat riolen een
aanzienlijk langere levensduur (betonnen rioolbuizen) hebben. De technische levensduur van de
maatregelen is gemiddeld 75 jaar, zodat met een afschrijvingsperiode van 60 jaar nog sprake is van
een veilige marge.
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Naast het GRP, VGRP en vertrekpuntennotitie stelt de gemeenteraad ook de
Verordening Rioolheffing en de Operationele Plannen Reconstructies (OPR’s) vast. Zo
heeft de Raad op 17 maart 2011 het OPR 2012-2015 vastgesteld.70

5.2

Bestuurlijke informatievoorziening
Subvraag:
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van het
beleid juist, tijdig en volledig?
Norm:
Raad en College hebben afspraken gemaakt omtrent de bestuurlijke
informatievoorziening tijdens de uitvoering. De informatie die de Raad ter
beschikking heeft voldoet aan de eisen die daaraan zijn gesteld. De informatie is
actueel en eventuele afwijkingen tijdens de uitvoering worden gerapporteerd. De
Raad ontvangt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het jaarlijkse
rioleringsbeheer.
Oordeel: Voldoet aan norm.
De Raad wordt geïnformeerd middels de reguliere planning & control cyclus. Zij
ontvangt jaarlijks bestuurlijke rapportages (2x per jaar), de programmabegroting en
de jaarrekening. Daarnaast stelt de raad jaarlijks de activiteiten/projecten vast die
zijn vastgelegd in de OPR. En wordt het GRP en VGRP door de Raad vastgesteld. Twee
keer per jaar worden ook Ma-raps opgesteld voor intern gebruik. Deze gaan niet naar
de
Raad.
Daaraan
voorafgaand
stellen
de
projectleiders
maandelijks
verantwoordingen op aan teamleiders die de input vormen voor de Ma-raps, B-raps,
begroting en jaarrekening. Deze gaan ook niet naar de Raad.
Riolering valt in de programmabegroting onder programma 8 Beheer Openbaar
Gebied. Binnen dit programma worden twee beleidsvelden onderscheiden: Openbare
ruimte en Bereikbaarheid.
Als effectdoelstelling voor de Openbare ruimte is opgenomen:
Verhogen kwaliteit openbare ruimte, onderdeel wonen, waarbij een
effectindicator is waardering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Als een van de prestatie doelstellingen is daarbij opgenomen de Uitvoering van het
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, waarbij een prestatie-indicator is de realisatie
van het OPR en OPOR.
Daarnaast wordt riolering besproken als onderdeel van de paragraaf ‘Lokale heffingen’
en van de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.
In de paragraaf ‘Lokale heffingen’ wordt gerapporteerd over de rioolheffing, waarbij
wordt ingegaan op de invoering van de nieuwe rioolheffing vanaf 2010, het
waterverbruik tot 500 m³ als heffingsgrondslag, het tarievenbeleid voor 2011,
kwijtschelding en de stand van zaken van de voorziening.

70

Raadsvoorstel OPR 2012-2015 (17 maart 2011), gemeente Roosendaal.
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In de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ wordt ingegaan op kengetallen met
betrekking tot riolering, huidige kwaliteit, gewenste kwaliteit, risico’s en financiële
consequenties.
Naast de bovengenoemde vormen van informatievoorziening heeft het College de
raad in voorkomende situaties ook geïnformeerd in de vorm van raadsmededelingen,
onder andere met betrekking tot:

De bekostiging van de aanleg riolering buitengebied;

Het kostenverhaal van de aanleg riolering buitengebied;

Kwaliteit baggerslib;

Gemeentelijke maatregelen voor de KaderRichtlijn Water;

Wateroverlast in de Waterstraat;

Doelmatiger afvalwaterketenbeheer door regionale samenwerking.

5.3

Bestuurlijke evaluatie
Subvraag:
iii. Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van investeringen
adequaat?
Norm:
Periodiek worden evaluaties van uitgevoerde werken opgesteld en besproken in de
Raad.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
In de vertrekpuntennotitie en het VGRP 2010-2013 is een evaluatie van het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008 opgenomen.71 In deze evaluatie is over de
doelstellingen gerapporteerd:
Afvalwater uit buitengebied op doelmatige wijze inzamelen;
Zo min mogelijk hemelwater via de afvalwaterriolering inzamelen;
Het functioneren van het rioleringssysteem waarborgen;
Met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten.
Daarbij wordt ingegaan op de maatregelen behorende bij de doelstellingen. Per
maatregel is de stand van zaken beschreven en is een conclusie en aanbeveling
opgenomen.
Naast de evaluatie in het GRP is een evaluatie van het project ‘Bergbezinkriool
Roosendaalse baan’ opgesteld. Dit project loopt zowel qua tijd als geld niet meer in de
pas. Het project heeft een langere doorlooptijd dan vooraf was aangegeven en ook de
kosten overstijgen inmiddels het beschikbare krediet. In de evaluatie wordt ingegaan
op de volgende aspecten:
Afvalwaterakkoord;
Ontwerp bergbezinkriool en locatiekeuze;
Risicoanalyse;
Vaststelling definitief ontwerp;
71

Vertrekpuntennotitie Verbreed GRP Roosendaal, Definitief rapport (19 mei 2008), gemeente
Roosendaal en Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP
Hoofdrapport (23 september 2009), p.12.
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Vooronderzoeken;
o
Geo-hydrologisch onderzoek
o
Onderzoek bodemkwaliteit
Besteksvoorbereiding; sleufbekisting/damwand;
Aanvraag bouwvergunning – bestemmingsplantoets;
Aanbesteding;
Opstart werkzaamheden tbv de uitvoering / directievoering / fasering;
Planning;
Kosten;
Communicatie omwonenden.
Deze evaluatie is op 10 februari 2011 in de Raadsvergadering aan de orde geweest.72
De gemeente heeft aangegeven dat geen andere evaluaties van projecten zijn
opgesteld en besproken in de Raad.

5.4

Inzicht in realisatie doelstellingen
Subvraag:
iv. Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen
worden bereikt?
Norm:
De Raad ontvangt (meestal) jaarlijkse rapportages over het rioleringsbeheer
waaruit de mate van realisatie van de doelstellingen blijkt.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
De Raad krijgt inzicht in de realisatie van doelstellingen via het GRP 2004-2008, de
vertrekpuntennotitie en het VGRP 2010-2013 waarin evaluaties van de voorgaande
planperiode zijn opgenomen. In deze evaluaties wordt ingegaan op de realisatie van
de doelstellingen.
In het VGRP 2010-2013 zijn per doelstelling de volgende conclusies aangegeven:73
Doel 1: Afvalwater uit buitengebied doelmatig inzamelen
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel om afvalwater uit het
buitengebied doelmatig in te zamelen. Voor resterende nog niet aangesloten panden
wordt samengewerkt met de RMD om deze panden alsnog aan te sluiten.
Doel 2: Zo min mogelijk hemelwater via de afvalwaterriolering inzamelen
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel zo min mogelijk hemelwater
via de afvalwaterriolering in te zamelen. Registratie van de hoeveelheid afgekoppeld
verhard oppervlak blijft noodzakelijk.
Doel 3: Het functioneren van het rioleringssysteem waarborgen
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel om het functioneren van het
rioleringssysteem te waarborgen.

72

Raadsvoorstel ‘Meerkosten project OPR 2007; Roosendaalsebaan en -straat; aanleg bergbezinkbassin
(10 februari 2011), gemeente Roosendaal.
73
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.12.
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Voor het nieuwe GRP worden aanbevelingen gedaan om het functioneren van het
rioleringssysteem te waarborgen:
Problematiek asbestcementriolen verder onderzoeken;
Het beter in beeld krijgen van meldingen en klachten;
Het inrichten van een databank, waarin alle meetgegevens centraal worden
beheerd;
Een beter inzicht verkrijgen in de oorza(a)k(en) van wateroverlast;
Het werkproces rondom verwerking van revisiegegevens.
In het nieuwe GRP zal ook invulling gegeven moeten worden aan monitoring en
analyse van de neerslaghoeveelheden in de regio.
Aan het gemeentebestuur wordt aanbevolen een rampenoefening te houden, waarin
riolering en/of oppervlaktewater een rol speelt.
Doel 4: Met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet na aanleg van de bergbezinkvoorzieningen
Wouw, Heerle en Moerstraten aan de basisinspanning voor de
gemengde rioolstelsels
Voor het nieuwe VGRP worden de volgende aanbevelingen gedaan om met het
rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk te belasten:
Opsporen foutieve aansluitingen systematisch voortzetten;
Opstellen aansluitverordening;
De goede communicatie naar de burgers voortzetten.
Naast de evaluaties opgenomen in het GRP 2004-2008, vertrekpuntennotitie en VGRP
2010-2013 ontvangt de Raad geen jaarlijkse rapportages waaruit de mate van
realisatie van doelstellingen blijkt.
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6

Inhoudelijk-technische aspecten
In dit hoofdstuk wordt de inhoudelijk-technische invalshoek van het rioleringsbeleiden beheer behandeld. De onderzoeksvragen behorende bij deelvraag D zijn aan het
begin van elke paragraaf in een kader weergegeven. Deelvraag D bestaat uit 7
normen. De bevindingen worden telkens per norm weergegeven.
Deelvraag D
Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische
samenhang tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en
de getroffen / voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming
alternatieven overwogen? Kan worden vastgesteld of de maatregelen er
inderdaad toe leiden dat op doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf
gestelde doelen gerealiseerd worden?

In de in 2010 gehouden Benchmark Rioleringszorg van Rioned is een vergelijking van
verschillende gemeenten gemaakt op basis van door de gemeenten zelf aangeleverde
gegevens. Hierbij komt naar voren dat de gemeente Roosendaal het (ten opzichte van
vergelijkbare gemeenten) niet slecht doet. Wel zijn er enkele opvallende onderwerpen
waarbij Roosendaal afwijkt ten opzichte van het gemiddelde. In dit kader kunnen o.a.
genoemd worden: relatief veel gescheiden riolering en een hoge rioolheffing.
Doordat in dit onderzoek voor een benadering is gekozen met documentenstudie en
interviews wordt dieper op de materie ingegaan, waardoor een gedetailleerder beeld
ontstaat. Een beeld, dat niet direct gerelateerd is aan vergelijking met andere
gemeenten, maar meer een beeld schetst van de wijze waarop in Roosendaal zelf met
rioleringsbeleid en -beheer wordt omgegaan. Het geschetste beeld biedt de gemeente
daardoor een betere mogelijkheid om verbeterpunten te definiëren en uit te voeren.

6.1

Kwaliteit riolering
Subvraag:
i.
Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande
riolering?
Norm:
Periodiek vinden inspecties plaats van de bestaande riolering.
Oordeel: Voldoet aan norm.
In het VGRP wordt aangegeven dat de riolering globaal in de volgende
kwaliteitklassen kan worden ingedeeld: 26% in goede staat, 62% in waarschuwingsstaat en 12% in ingrijpstaat.
De gemeente Roosendaal heeft een meerjarenprogramma voor inspectie van haar
rioleringsstelsel. Alle riolen worden in principe eenmaal per tien jaar inwendig
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geïnspecteerd en beoordeeld. Hiervoor kent de gemeente een tienjarige inspectiecyclus voor de hele gemeentelijke riolering. Zowel de inspectiefrequentie als de
inspectiedichtheid zijn hoog te noemen. Reden voor deze hoge frequentie en
dichtheid is de ambitie van de gemeente om de kwaliteit van het gehele systeem
inzichtelijk te maken. Men zou kunnen overwegen om de frequentie van bijvoorbeeld
hemelwaterriolen te verlagen.
Uit het VGRP van de gemeente blijkt dat in 2009 94% van de riolen geïnspecteerd
was met behulp van rijdende camera’s. De 6% niet geïnspecteerde riolen betrof
veelal jonge riolen die nog buiten de door de gemeente gehanteerde inspectiecyclus
van tien jaar vielen. Van de reguliere inspectiecyclus wordt in sommige gevallen
afgeweken in gebieden waar sprake is van gebiedsontwikkeling als dit effect kan
hebben op de kwaliteit van de riolering ter plaatse.
Ook op kwetsbare plekken in het rioleringssysteem wordt frequenter geschouwd en
gereinigd dan volgens de reguliere cyclus. Hierbij kan gedacht worden aan
knijpriolen, keerkleppen, stuwputten, overstorten, et cetera. Om dit soort inspecties
te vergemakkelijken worden de meetnetten op strategische plekken uitgebreid. Deze
exercitie voor wat betreft het grondwater loopt, voor de riolen wordt momenteel
geïnventariseerd wat precies de strategische punten zijn om het meetnet uit te
breiden. De meetnetten worden geëvalueerd door externe deskundigen van Royal
Haskoning.
In Roosendaal wordt gewerkt met het GBI - een digitaal rioolbeheersysteem. Mede
door dit systeem is het gegevensbeheer van de gemeente goed op orde. Een
ontwikkelpunt hierbij is het doorvoeren van revisiegegevens.
De inspanning voor inspectie van de gemeente ligt boven het landelijk gemiddelde en
mede hierdoor heeft Roosendaal een goed beeld van de kwaliteit van het
rioleringssysteem. De inspanning op het vlak van reiniging ligt iets onder het landelijk
gemiddelde.
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6.2

Maatregelen rioleringsplan
Subvraag:
ii.
Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan
voldoende onderbouwd ?
Norm:
Bij het opstellen van het rioleringsplan is gebruik gemaakt van praktisch
toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer
en onderhoud (bijvoorbeeld CROW-normen en inzichten).
Oordeel: Voldoet aan norm.
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) en de Operationele Plannen
Reconstructies (OPR) worden de landelijk geldende normen en richtlijnen gebruikt
van o.a. CROW, NEN-normen en Leidraad Riolering. Deze dienen als randvoorwaarde
en uitgangspunt bij de zorg voor de riolering.
In het VGRP en de interviews worden de volgende technisch-inhoudelijke argumenten
als doorslaggevend bestempeld om tot de voorgestelde maatregelen te komen:
Constructieve eisen aan putten en buizen;
Milieutechnische eisen; en
Klimaatveranderingen.
In de prioriteitstelling worden de landelijk geldende criteria gebruikt in de afweging
om te komen tot een uitgebalanceerd herstel- en vervangingsprogramma. Hierbij
wordt tevens rekening gehouden met de noodzakelijke werkzaamheden aan de
oppervlakte infrastructuur, groenvoorzieningen, kabels en leidingen, et cetera.

6.3

Prioriteitenstelling en planning
Subvraag:
iii.
Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling en
planning gekomen?
Norm:
De gemeente heeft een planning en prioriteitenlijst opgesteld welke logisch
voortvloeien uit het rioleringsplan, de meerjarenplanning en de vertaling daarvan
in jaarlijkse plannen.
Oordeel: Voldoet aan norm.
In het VGRP worden doelen gespecificeerd in functionele eisen en maatstaven. Deze
kwalitatieve eisen geven de randvoorwaarden aan die gesteld worden om de gestelde
doelen te bereiken. Dit wordt doorvertaald in een meerjarenplanning (OPR).
De gemeente heeft de afgelopen jaren middels het opstellen van een OPR een
instrument ontwikkeld waarmee een zo integraal mogelijke afweging kan worden
gemaakt bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit
betekent dat er bij het opstellen van deze planning niet sec vanuit verschillende
disciplines gekeken wordt. Een integrale benadering, waarbij gekeken wordt vanuit de
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verschillende disciplines, staat centraal. Hierdoor wordt het mogelijk de meest
effectieve en efficiënte prioriteiten en planning van projecten vorm te geven, waarbij
schaalvoordelen zoals bundeling van verschillende werkzaamheden een belangrijke
factor vormen.
Aandachtspunt hierbij is dat er vanuit de discipline rioleringen scherp gekeken dient
te worden naar het (technisch) functioneren van het systeem. Dit dient te allen tijde
gewaarborgd te zijn.
Het OPR wordt ook als instrument gebruikt om inzichtelijk te maken welke geplande
projecten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke niet. Door deze planning
jaarlijks te updaten heeft Roosendaal een goed beeld van de realisatiegraad van haar
projecten in de openbare ruimte. Tevens dient het OPR op zijn beurt weer als input
voor het rioleringsplan, waardoor er een gesloten cyclus ontstaat om tot een
realistische prioriteitenstelling en planning van projecten te komen.

6.4

Realisatie planning
Subvraag:
iv.
Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten
opzichte van de planning?
Norm:
Uit de rapportages blijkt dat de realisatie van de voorgenomen maatregelen
conform de planning is.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
Uit het OPR blijkt dat niet alle voorgenomen maatregelen conform de planning zijn
gerealiseerd. In het OPR worden acht projecten genoemd die nog afgerond moeten
worden in 2009, 2010, 2011, te weten: Roosendaalse baan, en –straat, Heerle
(aanleg bergbezinkbassin), Moerstraten (aanleg bergbezinkbassin), Waterstraat W
(aanleg BBB), Buijenstraat, Burgerhoutsestraat en Raadhuisstraat, DV Burghout,
Kortendijk, Centrum, Tolberg en Kortendijk (compartimentering waterpartijen).74
De wijze waarop de betreffende informatie, over de realisatie van planningen en de
redenen van vertraging, in het OPR is weergegeven, is summier. Dit kan beter
ingevuld worden, want de informatie blijkt wel voorhanden. In de interne
managementrapportages (Ma-raps) vindt wel verantwoording plaats over de
vertraging van projecten. En ook uit de interviews met de betrokken specialisten
blijkt dat er duidelijke, valide oorzaken (met name: het doorlopen van de OAS studie
Bath-sectie Wouw om te komen tot kostenbesparing) aan te wijzen zijn waarom
maatregelen niet zijn gerealiseerd.

74

Operationele Plannen Reconstructies 2012-2015, gemeente Roosendaal, uitvoering 2011, gewijzigde
projecten.
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6.5

Afstemming met onderhoud en reconstructie
Subvraag:
v.
Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de reconstructie
van wegen?
Norm:
De (technische afwegingscriteria in de) onderhoudsplannen onderhoud/renovatie
van wegen en riolen zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de
wijze van afstemming met het onderhoud en de reconstructie van wegen en deze
afstemming vindt periodiek plaats.
Oordeel: Voldoet grotendeels aan norm.
In paragraaf 4.7 is reeds uitgebreid stilgestaan bij de afstemming van riolering met
onderhoud en reconstructie van wegen.
Zoals in voorgaande paragrafen al is aangehaald werkt de gemeente Roosendaal met
een zogenaamde Operationele Plannen Reconstructies, waarin voor meerdere jaren,
voor meerdere disciplines binnen openbare ruimte integraal wordt vastgelegd welke
maatregelen wanneer worden gerealiseerd. Deze planning wordt jaarlijks geüpdate
waarbij niet gerealiseerde maatregelen worden doorgeschoven en ingepland in het
daarop volgende jaar.
Bij het opstellen van deze onderhouds- en reconstructieplanning wordt vooraf en
tussentijds tussen de verschillende disciplines afgestemd om zoveel mogelijk integrale
werken samen te stellen. Deze werken kunnen dus verschillende werkzaamheden uit
verschillende disciplines in zich hebben.
Tevens wordt bezien of investeringsprojecten gekoppeld kunnen worden aan
onderhoudswerkzaamheden, zodat werk met werk gemaakt kan worden.
Gezien vanuit het beleidskader en de verschillende interviews worden de
werkzaamheden goed op elkaar afgestemd. De manier waarop wordt/is afgestemd en
de redenen waarom bepaalde werken al dan niet gebundeld worden/zijn uitgevoerd
is echter niet transparant terug te vinden in het OPR. Zo zijn de criteria voor
bundeling niet op een eenduidige manier weergegeven.
Tevens rijst de vraagt of er in de afstemming om werkzaamheden te bundelen
voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de verschillende disciplines
of dat deze belangen te allen tijde ondergeschikt zijn aan het gemeenschappelijke
belang. Het inzichtelijker en transparanter maken van de manier van afstemming is
een ontwikkelpunt voor de gemeente.
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6.6

Realisatie doelstellingen
Subvraag:
vi.
Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op
doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd
worden?
Norm:
In rapportages is vastgelegd in hoeverre doelstellingen worden gerealiseerd.
Oordeel: Voldoet deels aan norm.
Het toetsingskader voor de rioleringszorg in Roosendaal is opgebouwd uit vier
componenten, te weten: doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (zie
ook bijlage 4). Deze methodiek sluit aan op de landelijke methodiek die is beschreven
in de Leidraad Riolering. De doelen geven aan wat de gemeente wil bereiken. Vanuit
deze doelen zijn de eisen afgeleid, die aan het functioneren van de riolering als
systeem of aan de toestand van de objecten (riolen, putten, randvoorzieningen)
worden gesteld, de zogenaamde functionele eisen. In operationele plannen worden de
functionele eisen vervolgens verder geconcretiseerd via maatstaven en/of meetmethoden.
De gemeente Roosendaal heeft een zevental doelen voor het rioleringsbeleid
geformuleerd. Deze doelen zijn:
1. Inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater;
2. Inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de
lokale waterhuishouding;
3. Transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt;
4. Transport van het ingezamelde hemelwater naar een geschikt lozingspunt;
5. Ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater voorkomen;
6. Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken (in de breedste zin van
het woord); en
7. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering.
Een heldere officiële rapportage over de realisatie van de genoemde doelen is, zoals
eerder in dit hoofdstuk aangegeven, niet aangetroffen.
In het VGRP zijn de doelstellingen uit het hieraan voorafgaande GRP 2004-2008 wel
geëvalueerd en is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd. In deze paragraaf
wordt kort per doel uit het GRP ingegaan om een beeld te schetsen van het
vertrekpunt voor het VGRP. Omdat de doelen uit het GRP dus verschillen van de
doelen uit het VGRP is op basis van de beschikbare documentatie geen beeld te
schetsen van de mate van realisatie van de gestelde doelen uit het VGRP. Of er aan
de norm wordt voldaan is dus voor deze recentere doelen ook niet direct inzichtelijk.
Hieronder
geven wijuit
debuitengebied
evaluatie weer
zoals dieinzamelen
in het VGRP is opgenomen.
Doel 1: Afvalwater
doelmatig
In de periode 2004-2009 zijn 529 panden aangesloten op de riolering. Voor 233
panden is ontheffing verkregen van de provincie Noord-Brabant voor de aanleg van
een lokale zuiveringsinstallatie. Er is nog een beperkt aantal panden dat nog
aangesloten moet worden, of waarvoor bij de Provincie ontheffing is gevraagd. Bij
het opstellen van dit verbrede GRP is de gemeente Roosendaal in onderlinge
samenwerking met de RMD actief met het benaderen van deze laatste panden.
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Conclusies: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel om afvalwater uit het
buitengebied doelmatig in te zamelen. Voor resterende nog niet aangesloten panden
wordt samengewerkt met de RMD om deze panden alsnog aan te sluiten.
Doel 2: Zo min mogelijk hemelwater via de afvalwaterriolering inzamelen
De laatste jaren heeft de gemeente Roosendaal verhard oppervlak afgekoppeld van
de gemengde riolering. Bij de projecten Boulevard, Kalsdonk, Bachlaan, Kroeven,
Wouw en Bergsebaan/Bergsestraat is hemelwater afgekoppeld. Bij toekomstige
projecten wordt de mogelijkheid om af te koppelen getoetst aan de
afkoppelkansenkaart. Hoeveel verhard oppervlak de laatste periode is afgekoppeld, is
niet apart geregistreerd. Wel is inzichtelijk hoeveel verhard oppervlak tot eind 2007
aangesloten is op de gemengde riolering of de hemelwaterriolering.
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel zo min mogelijk
hemelwater via de afvalwaterriolering in te zamelen. Registratie van de hoeveelheid
afgekoppeld verhard oppervlak blijft noodzakelijk.
Doel 3: Het functioneren van het rioleringssysteem waarborgen
Om het goed functioneren van het rioleringssysteem te kunnen waarborgen, is in de
looptijd van het GRP 2004-2008 een groot aantal maatregelen uitgevoerd. De
gemeente Roosendaal heeft voor alle gemengde riolen een basisrioleringsplan
opgesteld. Hierdoor is er een goed inzicht in het functioneren van de riolering.
Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet aan het doel om het functioneren van
het rioleringssysteem te waarborgen
Voor het VGRP zijn de volgende aanbevelingen gedaan om het functioneren van het
rioleringssysteem te waarborgen:

Problematiek asbestcementriolen verder onderzoeken;

Het beter in beeld krijgen van meldingen en klachten;

Het inrichten van een databank, waarin alle meetgegevens centraal worden
beheerd;

Een beter inzicht verkrijgen in de oorza(a)k(en) van wateroverlast; en

Het werkproces rondom verwerking van revisiegegevens.
In het VGRP is ook invulling gegeven aan monitoring en analyse van de neerslaghoeveelheden in de regio.
Doel 4: Met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten
In de planperiode 2004-2008 zijn bergbezinkvoorzieningen aangelegd, is gemeten
aan de waterkwaliteit en is de Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) Wouw
afgerond. Het resultaat van deze inspanningen is dat Roosendaal na aanleg van de
voorzieningen Wouw, Heerle en Moerstraten voldoet aan de basisinspanning voor het
gemengde rioolstelsel. De bergbezinkvoorzieningen Champetterberg, Langdonk
(Evelindeflat) en Dijkwetering behoeven niet te worden aangelegd. Met de deelstudie
Wouw, Heerle Moerstraten is inmiddels een behoorlijke maatschappelijke kostenbesparing bereikt.
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Conclusie: De gemeente Roosendaal voldoet na aanleg van de bergbezinkvoorzieningen Wouw, Heerle en Moerstraten aan de basisinspanning voor de gemengde
rioolstelsels.
Voor het VGRP zijn hierbij de volgende aanbevelingen gedaan:

Opsporen foutieve aansluitingen systematisch voortzetten;

Opstellen aansluitverordening;

De goede communicatie naar de burgers voortzetten.

In de evaluatie van het GRP 2004-2008 opgenomen in de vertrekpuntennotitie is
ook aangegeven welke maatregelen met betrekking tot de gestelde doelen zijn
uitgevoerd. De uitgevoerde en niet uitgevoerde maatregelen zijn hieronder per doel
aangegeven:75
Doel 1: afvalwater uit het buitengebied op een doelmatige wijze inzamelen:
Ultimo 2007 is 94% van de in de periode 2004-2008 aan te sluiten panden
op de riolering aangesloten. De resterende panden worden in 2008
aangesloten.
In het niet-kwetsbare gebied zijn 231 panden voorzien van een IBA I (of
sceptictank). In het kwetsbaar gebied zijn uiteindelijk 2 panden voorzien
van een IBA III. De RMD heeft al deze voorzieningen gecontroleerd. Een
IBA is een Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, te
onderscheiden
in
laagen
hoogrendementssystemen
(IBA-min
respectievelijk IBA-plus). Landelijk geldt dat in de periode dat alle
woningen/bedrijven in de buitengebieden moesten worden aangesloten bij
de planvorming een afweging werd gemaakt tussen het toepassen van
IBA's of drukriolering. Het gaat hierbij dan om een kosten-baten analyse,
waarbij met name zeer afgelegen aansluitingen voorzien werden van IBA's
(soms ook met enkele aansluitingen op één IBA). Het aantal IBA's wat is
toegepast, is dus situationeel afhankelijk. Daaruit is ook te verklaren dat er
onderling tussen gemeenten grote verschillen kunnen zijn. Verschillen
tussen gemeenten kunnen ook liggen in de subsidievorm, die door het
(toenmalige) waterschap werd gehanteerd. Hoewel naar verwachting niet
groot, kan dit van invloed zijn geweest op de toepassing van IBA's,
afhankelijk van het waterschapsbeleid. Tenslotte kan gesteld worden, dat
het proces van verwerking bij drukriolering beter te controleren is dan bij
gebruik van IBA's. Bij drukriolering weet men exact wat er gebeurt, terwijl
een IBA als een black-box gezien kan worden. Er is weinig controle
mogelijk op wat er op geloosd wordt, waardoor de kans op verontreiniging
van het oppervlaktewater of een minder goede werking groter is dan bij
drukriolering.
-

75

Doel 2: zo min mogelijk regenwater via de afvalwaterriolering inzamelen: er is
niet geregistreerd hoeveel vierkante meter is afgekoppeld in de planperiode. Bij
de projecten Boulevard, Kalsdonk en Bachlaan is hemelwater afgekoppeld.

Vertrekpuntennotitie VGRP Roosendaal, Definitief rapport (19 mei 2008).
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-

Doel 3: het functioneren van het rioleringssysteem waarborgen.
De volgende maatregelen zijn niet uitgevoerd:
Geplande onderzoek naar neerslaghoeveelheden in de regio is niet
uitgevoerd.
Inventarisatie van de bestaande knelpunten in het rioleringsstelsel, mede
op basis van de klachten registratie (niet adequaat uitgevoerd).
In de planperiode 2004-2008 moet de problematiek van de
asbest-cementriolen verder in beeld worden gebracht’.
De volgende maatregelen zijn uitgevoerd:
De inspectiefrequentie van de riolering wordt verhoogd van eenmaal per
twintig jaar naar eenmaal per tien jaar’
In de planperiode 2004-2008 moet de problematiek van de asbestcementriolen verder in beeld worden gebracht’
In de planperiode 2004-2008 worden locaties met structurele vuilophoping
frequenter gereinigd.
In de periode 2004-2008 worden alle drukrioolsystemen aangesloten op
het telemetriesysteem.
De achterstand in het actueel houden van de rioolgegevens moet worden
weggewerkt (achterstand is grotendeels ingelopen).
De gemeente neemt deel aan de benchmark Rioleringszorg van de stichting
Rioned.

-

Doel 4: met het rioleringssysteem het milieu zo min mogelijk belasten.
De volgende maatregelen zijn niet of deels uitgevoerd:
In de planperiode zal een aansluitverordening worden opgesteld.
Foutieve aansluitingen (droogweer afvoer) op de regenwaterriolen, niet
verbeterd gescheiden stelsels en drukrioleringssystemen worden met een
gerichte controle (beperkt uitgevoerd).
In de periode 2004-2008 wordt de gemiddelde basisinspanning
gerealiseerd. Uitgegaan wordt van een gemiddelde jaarlijkse investering
van ca. 2,1 miljoen euro: De voorgenomen maatregelen in Wouw, Heerle
en Moerstraten zijn getemporiseerd om een OAS-studie uit te kunnen
voeren om de maatregelen te optimaliseren en zodoende kosten te
besparen. Vanwege het bereiken van de gemeentebrede basisinspanning
kunnen voorgenomen maatregelen in Langdonk, Kortendijk en
Champetterberg vervallen.
De volgende maatregelen zijn geheel uitgevoerd:
Er zal een goede voorlichting komen over de riolering (algemeen) en over
gewenst lozingsgedrag. Daarnaast zal de voorlichting over de te treffen
maatregelen worden uitgebreid.
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6.7

Klachtenafhandeling
Subvraag:
vii.
In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en
bedrijven aanleiding tot klachten?
Norm:
Beschrijvende vraag.
Oordeel: Geen oordeel.
De relatie tussen klachten en beleid is niet helder in beeld te brengen met het
aangeleverde materiaal. Uit de benchmarkresultaten komen geen gegevens naar
voren op het gebied van meldingen en klachten.
Uit aanvullende informatie en uit de interviews blijkt dat er in 2009 390 meldingen
waren en in 2010 420. Per 10.000 inwoners (de meeteenheid waarmee bij de
benchmark van Rioned is gemeten) komt dit neer op 50,3 meldingen voor 2009 en
54,2 meldingen voor 2010. Voor beide jaren geldt dat dit aantal meldingen onder het
gemiddelde aantal meldingen van Nederland en van vergelijkbare gemeentegroottes
in 2009 ligt.

Meldingen worden in de gemeente geregistreerd in de meldlijn in het centrale
systeem van de gemeente. Meldingen worden vervolgens doorgemeld aan de
betreffende medewerker. In het VGRP heeft de gemeente een tabel met normtijden

69

Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Roosendaal

opgenomen voor verschillende typen meldingen.76 Normtijden zijn de tijd waarbinnen
de klant reactie kan verwachten, opdrachten voor reparatie moeten binnen de
normtijd zijn gegeven. Uitvoering kan buiten de normtijd vallen.
Om een oordeel te kunnen vormen over de relatie tussen klachten en het beleid is het
noodzakelijk dat, op het gebied van meldingen en claims, de functionele eisen,
maatstaven en meetmethoden SMART zijn gemaakt. Uit bijlage 4 van deze
rapportage blijkt dat dit niet het geval is. Een beoordeling, anders dan een
vergelijking zoals met de benchmark van Rioned, is hierdoor niet mogelijk.
Uit de interviews blijkt dat het aantal meldingen en claims in de loop der jaren geen
trendmatige verhoging (of verlaging) laat zien, anders dan door de toename van het
aantal inwoners van de gemeente. Het gros van de meldingen heeft betrekking op
wegverzakkingen en problemen bij huisaansluitingen.

76

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP Hoofdrapport (23
september 2009), p.60.
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7

Conclusies en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk komen de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan
de orde. Eerst herhaalt het hoofdstuk kort de doelstelling en onderzoeksvragen.

7.1

Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre is het door de gemeente gevoerde rioleringsbeleid en -beheer als effectief
en doelmatig aan te merken?
Bovenstaande hoofdvraag is vervolgens uitgewerkt in de volgende deelvragen, die elk
vanuit een andere invalshoek het rioleringsbeleid benaderen:
a. Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand gekomen, en heeft dit
geresulteerd in duidelijke doelstellingen?
b. Vanuit een financiële invalshoek: welke kosten zijn aan het rioleringsbeleid en –
beheer verbonden, en hoe worden deze kosten aan inwoners en bedrijven in
rekening gebracht? Waardoor worden -– op hoofdlijnen – verschillen in
tariefstelling tussen de betrokken gemeenten veroorzaakt?
c. Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld om
invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?
d. Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische samenhang
tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen en de getroffen /
voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming alternatieven overwogen?
Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden dat op
doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen gerealiseerd
worden?
Hieronder geven wij voor de centrale onderzoeksvraag en per deelvraag / invalshoek
de conclusies en aanbevelingen.

7.2

Algemene conclusie
Het rioleringsbeleid en -beheer van de gemeente Roosendaal kent veel sterke punten.
Het door de gemeente Roosendaal gevoerde rioleringsbeleid en –beheer is grotendeels als effectief en doelmatig aan te merken. Dit blijkt onder andere uit de volgende resultaten: afgeronde OAS-“knip”studie, integraliteit van het rioleringsbeleid en –
beheer, effectieve samenwerking met andere organisaties, goede spreiding van
kosten over de korte en lange termijn, voldoende waarborgen voor een goede
doorberekening van kosten aan de burger, kaderstelling door de Raad en een heldere
systematiek van prioriteitenstelling en planning. Daarnaast levert dit onderzoek
enkele verbeterpunten op zoals het proces van leren en verbeteren.
De gemeente Roosendaal is vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw bewust aan het
sturen om aan de basisinspanning te voldoen, dat blijkt onder anderen uit de in 2005
gemaakte afspraak met het waterschap over een “knipstudie” om niet te veel
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vertraging op te lopen bij de OAS-studie (optimalisatiestudie waarbij waterschap
trekker is voor gehele zuiveringskring). Dat blijkt nu een goede afspraak te zijn
geweest, omdat de OAS-studie een langdurig traject is. Rioleringsbeleid is in
Roosendaal een integraal onderdeel van een het bredere beleidsterrein van
waterbeheer en milieubeleid. De gemeente beschikt over een verbreed gemeentelijk
rioleringsplan voor de jaren 2010-2013. Er is sprake van een goede samenwerking
met het waterschap en de nutsbedrijven. Bijzonder is de samenwerking op het gebied
van de ruimtelijke ordening in een “waterpanel” dat al vanaf 2003 functioneert.
Roosendaal functioneert daarnaast als enthousiast trekker van de recente
Samenwerking Water West-Brabant (SWWB).
De gemeente heeft een goed inzicht in de kosten voor de korte termijn en voor de
komende 30 jaar. De gemeente wil het inzicht voor de langere termijn (80 jaar) nog
versterken en werkt aan een goede spreiding van deze kosten over de korte en lange
termijn. De vervangingsgolf die men vanaf 2030 verwacht heeft daarbij de aandacht.
Dit is ook een deel van de verklaring voor het tarief van de rioolheffing dat hoger is
dan gemiddeld. De toerekening van kostencomponenten aan het tarief is transparant
en op orde.
Integraliteit van uitvoering en de afstemming met beheer, onderhoud en reconstructie
van wegen vindt plaats via de operationele plannen reconstructies (OPR’s).
De Raad heeft in het VGRP kaders gesteld en via de reguliere P&C cyclus en de OPR’s
wordt gerapporteerd over de realisatie. In de evaluatie in het VGRP wordt helder
aangegeven hoe de realisatie per hoofddoelstelling verloopt voor het GRP 2004-2008.
Naast de hierboven genoemde sterke punten, zijn er ook verbeterpunten mogelijk.
Zo wordt via de reguliere P&C cyclus en de OPR’s gerapporteerd over de realisatie,
maar geven deze rapportages niet expliciet aan hoe per hoofddoelstelling de realisatie
verloopt. Daardoor is de voortgang van het VGRP voor de Raad moeilijk tussentijds op
hoofddoelen te volgen. Daarnaast is er voor het project ‘bergbezinkbassin
Roosendaalse baan’ recent een evaluatie uitgevoerd, maar gebeurt dit niet structureel
op projectniveau. Dergelijke evaluaties kunnen het leerproces op dit terrein explicieter
maken en versterken. Verder is er op hoofdlijnen voldoende kennis binnen de
organisatie aanwezig, maar is er op specialistische gebieden enige zorg (coördinatie
en kennis VGRP, specialistische kennis opdrachtgeverschap projecten en capaciteit
grondwater).

7.3

Algemene invalshoek
De gemeente Roosendaal beschikt over een gemeentelijk rioleringsplan 2004-2008
dat in 2003 door de Raad is vastgesteld en met één jaar is verlengd. Voor de jaren
2010 – 2013 beschikt de gemeente over een verbreed gemeentelijk rioleringsplan dat
in 2009 door de Raad is vastgesteld. Daarmee voldoet de gemeente Roosendaal aan
haar wettelijke verplichting op dit punt.
Het rioleringsbeleid is in de gemeente Roosendaal een integraal onderdeel van het
milieubeleid en het integraal waterbeheer. Doelstellingen die betrekking hebben op
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het rioleringsbeleid zijn zowel opgenomen in het milieubeleidsplan (2004-2008) als in
het Waterplan (2005). Daarnaast wordt in het VGRP ingegaan op de samenhang met
het Waterplan, de notitie stedelijk grondwater en in het GRP en VGRP op de
samenhang met het milieubeleidsplan.
De gemeente Roosendaal werkt bij de beleidsvorming samen met andere organisaties,
waaronder het waterschap en de nutsbedrijven. Periodiek vindt met deze organisaties
overleg op bestuurlijk en/of ambtelijk niveau plaats. Deze samenwerking is effectief
en heeft tot concrete resultaten geleid, zoals:
het VGRP;
de aanleg van een grondwatermeetnet, voortgekomen uit een samenwerking (en
samenwerkingsovereenkomst) met de gemeenten Geertruidenberg, Rucphen,
Zundert, Moerdijk, Bergen op Zoom, Halderberge, Etten-Leur en Gilze en Rijen;
het opstellen van een knipstudie OAS in samenwerking / overleg met het
waterschap en de gemeente Bergen op Zoom;
meebetaling bij rioleringsprojecten;
de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB), een samenwerking op het
gebied van water en riolering van 27 gemeenten en 3 waterschappen, waarbij de
gemeente Roosendaal een zeer actieve rol vervult als bestuurlijk en ambtelijk
trekker en als Waterambassadeur.
Bijzonder is het ‘Waterpanel Roosendaal’, dat al vanaf 2003 functioneert en waarin
gemeente en waterschap de geplande ruimtelijke ontwikkelingen bespreken en
afspraken maken over de wijze waarop water in de planvorming betrokken dient te
worden. Verder is de gemeente vanaf de jaren ’90 bewust aan het sturen om aan de
basisinspanning te voldoen en heeft de gemeente Roosendaal in samenwerking met
het waterschap afspraken gemaakt over een “knipstudie” om niet te veel vertraging
op te lopen bij de OAS-studie (optimalisatiestudie waarbij waterschap trekker is voor
gehele zuiveringskring). De afspraak om de OAS-studie op te knippen blijkt een goede
afspraak te zijn geweest, omdat de OAS-studie een langdurig traject is. De gemeente
voldoet door deze inspanningen aan de gemeentebrede basisinspanning.
Ook kent de gemeente Roosendaal een Platform Water waarin verschillende relevante
disciplines van de gemeente, het waterschap, de RMD en vaste adviseurs
vertegenwoordigd zijn. Ca. vier maal per jaar wordt kennis en ervaringen uitgewisseld
op het gebied water en riolering in de gemeente.
Op hoofdlijnen is er binnen de gemeente voldoende deskundigheid aanwezig, maar
het evenwicht tussen uitbesteding van taken en inzet van eigen mensen behoeft
binnen de gemeente nog verdere ontwikkeling om de benodigde kennis in huis te
houden. Enkele aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld meer specialistische kennis
in het kader van professioneel opdrachtgeverschap, kennis over en coördinatie van
het VGRP ook in de periode van uitvoering en capaciteit vanwege de verbreding van
de wettelijke zorgtaken (bijvoorbeeld op het gebied van grondwater).
Aanbeveling 1: Ga na of en op welke specifieke terreinen binnen het rioleringsbeleid
en –beheer van de gemeente kennis ontbreekt of nog niet voldoende aanwezig is.
Maak vervolgens de afweging of het noodzakelijk is op die specifieke terreinen kennis
in huis te hebben of dat deze taken uitbesteed kunnen worden.
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7.4

Financiële invalshoek
Onderstaand is een samenvattend overzicht opgenomen van de kenmerken van het
rioleringsbeleid in Roosendaal en de belangrijkste (financiële) bevindingen uit dit
onderzoek.



















De gemeente is gelegen op goede grond (zand).
De riolering bestaat in Roosendaal uit relatief veel gescheiden riolering en een
gemiddelde hoeveelheid mechanische riolering. De lengte van de
vrijvervalriolering is met 480 kilometer buis relatief hoog in vergelijking met andere
gemeenten.
Het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) loopt van 2010 t/m
2013 (4 jaar).
Volgens het VGRP is de kwaliteit van de riolering als volgt: 26% in goede staat,
62% in waarschuwingsstaat en 12% in ingrijpstaat
De gemeente werkt met een 10-jarige inspectiecyclus. Inspecties vinden plaats in
combinatie met reiniging van de riolering.
De gemeente gaat uit van een gemiddelde levensduur van de riolering van
gemiddeld 75 jaar.
Het rioleringsbeleid is een integraal onderdeel van het integraal waterbeheer en het
milieubeleid. Op uitvoerend niveau hanteert de gemeente de strategie van de
Operationele Plannen Reconstructies (OPR), een meerjarenprogrammering van
weg- en rioolvervangingen waarin integrale afwegingen worden gemaakt.
De gemeente gebruikt het waterverbruik als heffingsgrondslag voor het tarief van
de rioolheffing. In samenwerking met de buurgemeenten loopt momenteel een
onderzoek om gezamenlijk de rioolheffing te innen, waarbij de heffingsgrondslag
tevens onderwerp van gesprek is.
De gemeente kent (in 2010) een hoger dan gemiddeld tarief voor de rioolheffing in
vergelijking met andere gemeenten. Het tarief is in de periode 2004-2010 sterk
gestegen, als gevolg van een toename van de rioolvervangingen en
milieumaatregelen.
Met het VGRP is ervoor gekozen om investeringen op verbeteringen van het riool te
kapitaliseren. Rioolvervangingen worden in één keer onttrokken aan de
voorziening. Doordat de kosten de komende jaren lager zijn dan de inkomsten, zal
de voorziening in volume groeien. De groei van de voorziening is noodzakelijk om de
grote investeringen na 2030 te kunnen bekostigen. Toekomstige pieken in
investeringen worden op deze wijze verdeeld over de jaren.
In het VGRP is een financiële doorkijk gegeven over de periode 2010-2029,
bedoeld ter onderbouwing van de ontwikkeling van het tarief van de rioolheffing.
Daarnaast hanteert de gemeente sinds kort een financiële doorkijk tot 2085. Deze
laatste doorkijk is nog in ontwikkeling.
Uit de jaarrekeningen en de evaluatie van het GRP wordt duidelijk dat niet alle
projecten conform planning worden gerealiseerd.
Het VGRP van de gemeente Roosendaal is mede gebaseerd op actuele inspecties over
het rioleringsstelsel. De resultaten van de inspecties worden meegenomen in jaarlijkse
plannen (lange termijn overzichten en OPR’s voor de korte termijn) die zijn afgeleid
vanuit het VGRP. Inspectiegegevens zijn opgeslagen in het beheersysteem van de
gemeente. Het VGRP geeft tevens een financiële doorkijk van 30 jaar. Daarmee geeft
het VGRP een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten op korte en langere
termijn. Met de ontwikkeling van de financiële doorkijk van 80 jaar wordt het lange
termijn inzicht nog verder vergroot.
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De financiële doorkijk legt de basis voor de ontwikkeling van het tarief voor de
rioolheffing. Het tarief is in de periode 2004-2010 sterk gestegen, als gevolg van een
toename van de rioolvervangingen en milieumaatregelen. Met het VGRP is ervoor
gekozen om investeringen op verbeteringen van het riool te kapitaliseren.
Rioolvervangingen worden in één keer onttrokken aan de voorziening. Doordat de
kosten de komende jaren lager zijn dan de inkomsten, zal de voorziening in volume
groeien. De groei van de voorziening is noodzakelijk om de grote investeringen na
2030 te kunnen bekostigen. Toekomstige pieken in investeringen worden op deze
wijze verdeeld over de jaren.
In de jaarrekeningen en in de evaluatie van het GRP wordt duidelijk dat niet alle
projecten conform planning worden gerealiseerd. Begrote en werkelijke kosten van
activiteiten/projecten worden administratief vastgelegd. De gevoteerde kredieten zijn
voor de Raad per project inzichtelijk via de OPR’s. De systematiek voor het ramen van
budgetten / kredieten is niet beschreven in documenten. Het verschil tussen de
begrote en werkelijke kosten per project zijn niet inzichtelijk voor de Raad.
In het VGRP wordt inzicht gegeven welke kosten worden opgenomen in het tarief voor
de rioolheffing en welke kosten worden doorberekend aan de riolering. Op basis
hiervan kan worden opgemerkt dat alle componenten die in het tarief zijn opgenomen
daarin ook terecht zijn opgenomen. Er zijn voldoende waarborgen aanwezig voor een
goede doorberekening van kosten aan de burger.
De onderhoudsplannen van wegen en riolen zijn op elkaar afgestemd. Financieel zijn
afspraken (verdeelsleutels) vastgelegd voor wat betreft de financiering vanuit wegen
versus riolen, en de uitwerking hiervan is zichtbaar in het OPR.
De gemeente heeft een hoger dan gemiddeld tarief voor de rioolheffing in vergelijking
met andere gemeenten. De relatief grote lengte van de vrijvervalriolering (480 km
buis) en het ‘sparen’ voor de grote investeringen na 2030 zijn de belangrijkste
verklaringen voor dit relatief hoge tarief. Het tarief is in de periode 2004-2010 ook
sterk gestegen, als gevolg van een toename van de rioolvervangingen en
milieumaatregelen.
Aanbeveling 2: Continueer de inspanningen om te komen tot een financiële doorkijk
van 80 jaar, zodat aangesloten wordt bij de ingeschatte levensduur van de riolering
en ook verder inzicht ontstaat in eventuele “vervangingsgolven”.

7.5

Bestuurlijke invalshoek
Kaderstelling vindt primair plaats via de vaststelling door de Raad van het
gemeentelijk rioleringsplan. Daarnaast is de Raad via een themabijeenkomst
geïnformeerd over de bestuursopdracht ‘opstellen Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan’, en heeft zij tijdens deze bijeenkomst de vertrekpuntennotitie en de
notitie stedelijk grondwater vastgesteld. Ook de Operationele Plannen Reconstructies
(OPR’s) stelt de Raad vast.
Met de vaststelling van het VGRP is ook de keuze aan de Raad tussen twee
rioolheffingsvarianten voorgelegd.

75

Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Roosendaal

Verder wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van projecten via de reguliere
P&C cyclus. Zij ontvangt jaarlijks bestuurlijke rapportages (2x per jaar), de
programmabegroting en de jaarrekening. Daarnaast stelt de Raad jaarlijks
activiteiten/projecten vast die zijn vastgelegd in het OPR.
Via de evaluaties in het GRP, vertrekpuntennotitie en VGRP is gerapporteerd over de
realisatie van doelen. Dit is helder in de evaluaties weergegeven. Naast deze
evaluaties ontvangt de Raad geen tussentijdse rapportages waaruit de realisatie van
doelen blijkt. Zo wordt via de reguliere P&C cyclus en de OPR’s gerapporteerd over de
realisatie, maar geven deze rapportages niet expliciet aan hoe per hoofddoelstelling
de realisatie verloopt. De wijze waarop bij de evaluaties is gerapporteerd zou op
hoofdlijnen gebruikt kunnen worden voor tussentijdse rapportages over de realisatie
van de belangrijkste doelen van het VGRP. Daarbij is aansluiting op de reguliere P&C
cyclus mogelijk.
Op projectniveau is éénmalig een evaluatie opgesteld en besproken in de Raad. In het
kader van rioleringsbeleid worden er echter meerdere grotere en kleinere projecten
uitgevoerd. Het leerproces kan explicieter worden gemaakt door regelmatig eigen
interne evaluaties uit te voeren van deze werken. De lessen kunnen dan breder
worden gerapporteerd en de belangrijkste lessen kunnen ook bestuurlijk worden
gerapporteerd. Ook het analyseren van klachten en meldingen draagt bij het de
versterking van het leerproces (zie aanbeveling hieronder).
Aanbeveling 3: Versterk het proces van leren en verbeteren door:
1. op dezelfde wijze als bij de evaluatie van het GRP tussentijds
inhoudelijk kort te rapporteren over de voortgang van de
realisatie van de belangrijkste doelen van het VGRP 2010-2013;
2. evaluaties van rioleringsprojecten meer structureel uit te voeren
en ook bestuurlijk over de belangrijkste lessen te rapporteren.

7.6

Inhoudelijk-technische invalshoek
De gemeente Roosendaal wordt gekenmerkt door relatief veel gescheiden riolering.
De gemeente heeft een goed inzicht in de kwaliteit van de bestaande riolering op
basis van periodieke reiniging en inspecties. De inspecties zijn de basis voor de
maatregelen die in het VGRP en in de OPR’s worden gepresenteerd. De inspanning
van de inspectie ligt in Roosendaal in vergelijking met andere gemeenten boven het
gemiddelde.
Maatregelen in het VGRP en OPR zijn voldoende onderbouwd door gebruik te maken
van de landelijk geldende normen en richtlijnen van o.a. CROW, NEN-normen en de
Leidraad Riolering.
Aan het OPR ligt een heldere systematiek van prioriteitstelling en planning ten
grondslag. Het OPR maakt inzichtelijk welke geplande projecten zijn uitgevoerd en
welke niet. Hieruit blijkt ook dat niet alle geplande werken uit het OPR worden
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uitgevoerd. Daar zijn wel valide redenen voor, maar die komen erg summier terug in
het OPR.
Afstemming tussen riolering en wegen vindt in de gemeente via de OPR’s plaats en
verloopt goed. De manier waarop wordt/is afgestemd en de redenen waarom integraal
gewerkt wordt zijn echter niet transparant terug te vinden. Er wordt niet gewerkt met
een systeem van afwegingscriteria voor wegen, riolering en andere aspecten om tot
een prioritering te komen.
In het VGRP zijn de doelstellingen uit het voorafgaande GRP 2004-2008 geëvalueerd
en is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd. Omdat de doelen uit het GRP
verschillen van de doelen uit het VGRP heeft de rekenkamer geen beeld kunnen
schetsen van de mate van realisatie van deze recentere doelen. Wel kan
geconcludeerd worden dat de gemeente voldoet aan de basisinspanning. Voorbeelden
van ontwikkelpunten voor de gemeente betreffen het doorvoeren van revisiegegevens
in het rioolbeheersysteem en het beter in beeld krijgen van meldingen en klachten.
De gemeente beschikt wel over gegevens met betrekking tot klachten en meldingen,
maar de relatie tussen deze klachten en het beleid is niet helder in beeld te brengen.
Uit de benchmarkresultaten komen geen gegevens naar voren op het gebied van
meldingen en klachten.
Aanbeveling 4: Rapporteer in de OPR’s over de realisatiegraad van projecten en licht
toe waarom projecten wel of niet conform planning zijn uitgevoerd.
Aanbeveling 5: Besteed in de uitvoering van het rioleringsbeleid aandacht aan de
volgende aspecten:
Maak de afstemming tussen wegen en riolering transparanter door de wijze van
afstemming vast te leggen en te werken met criteria;
Ga na op welke wijze klachten en meldingen geanalyseerd kunnen worden om tot
een betere dienstverlening te komen;
Schenk voldoende aandacht aan het doorvoeren van revisiegegevens in het
gegevensbeheersysteem.

77

Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Roosendaal

8

Reactie College
Op 30 juni 2011 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 21
juli 2011. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
Op 30 juni heeft u ons verzocht een reactie te geven op de conceptrapportage met
betrekking tot het onderzoek van uw rekenkamer inzake het rioleringsbeleid en –
beheer binnen de gemeente Roosendaal.
Het college van B&W onderschrijft uw stelling dat rioleringsbeleid en –beheer van
gemeenten vanuit financieel en inhoudelijk oogpunt als een belangrijk beleidsterrein is
aan te merken. We zijn daarom verheugd dat uw algemene conclusie is dat het
rioleringsbeleid en –beheer van de gemeente Roosendaal veel sterke punten kent en
grotendeels als effectief en doelmatig is aan te merken.
Daarnaast signaleert u enkele verbeterpunten waarin we in het onderstaande een
reactie geven.
Aanbeveling 1: Ga na of en op welke specifieke terreinen binnen het rioleringsbeleid
en –beheer kennis ontbreekt of nog niet voldoende aanwezig is. Maak vervolgens de
afweging of het noodzakelijk is op die specifieke terreinen kennis in huis te hebben of
dat deze taken uitbesteed kunnen worden.
Zoals is geconstateerd heeft de gemeente een aantal specialisten in dienst die
zorgdragen voor een juiste en efficiënte taakuitvoering. Correct is de constatering dat
op het gebied van de verbreding van de wettelijke zorgtaken nog niet alle, vanuit het
VGRP beredeneerde, capaciteit aanwezig is. Daarbij moet worden gerealiseerd dat,
met betrekking tot dit vakgebied, technisch gekwalificeerd personeel schaars is. Dat is
dan ook één van de redenen dat in het kader van Samenwerking Water West Brabant
allereerst gekeken gaat
worden op welke wijze we elkaar regionaal kunnen
versterken. Deze discussie wordt gevoerd met de gemeenten Bergen op Zoom,
Woensdrecht, Steenbergen, Moerdijk en Halderberge. Eind 2011 zal duidelijk worden
welke resultaten dit op gaat leveren. Met betrekking tot de coördinatie en kennis
VGRP is door pensionering en verandering in de organisatie deze functie niet duidelijk
gepositioneerd in de gemeentelijke organisatie. Op korte termijn zal bepaald worden
waar in de organisatie die verantwoordelijkheid ondergebracht zal worden.
Aanbeveling 2: Continueer de inspanningen om te komen tot een financiële doorkijk
van 80 jaar, zodat aangesloten wordt bij de ingeschatte levensduur van de riolering
en ook verder inzicht ontstaat in eventuele ”vervangingsgolven”.
Gemeld kan worden dat op dit moment een herijking plaatsvindt van de
kostendekkingsmatrix van het VGRP waarbij zowel rekening wordt gehouden met
technische ontwikkelingen als met een financieel gezond perspectief. Deze herijking
zal naar verwachting in september worden afgerond.
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Aanbeveling 3: Versterk het proces van leren en verbeteren door:
Op dezelfde wijze als bij de evaluatie van het GRP tussentijds inhoudelijk kort te
rapporteren over de voortgang van de realisatie van de belangrijkste doelen van het
VGRP 2010-2013;
Evaluaties van rioleringsprojecten meer structureel uit te voeren en ook bestuurlijk
over de belangrijkste lessen te rapporteren.
Wij onderschrijven het belang van het verantwoorden van de voortgang van de
projecten en het benoemen en implementeren van verbeterpunten uit evaluaties. Een
optie is dan ook om bij de behandeling van het Operationele Programma
Reconstructies (OPR), waar de projecten uit het VGRP onderdeel van uit maken, naast
de vooruitblik (de planning) ook een terugblik op te nemen waarin de voortgang van
de in uitvoering zijnde of afgeronde projecten wordt gemeld.
De afdeling Leefomgeving zal jaarlijks twee projecten evalueren en de verbeterpunten
daarvan doorvoeren in het werkproces en zonodig verbetervoorstellen doen aan het
college. Ook deze resultaten zullen worden gemeld bij de behandeling van het OPR.
Aanbeveling 4: rapporteer in de OPR’s over de realisatiegraad van projecten en licht
toe waarom projecten wel of niet conform planning zijn uitgevoerd.
Zie reactie op aanbeveling 3.
Aanbeveling 5: besteed in de uitvoering van het rioleringsbeleid aandacht voor de
volgende aspecten:
Maak de afstemming tussen wegen en riolering transparanter door de wijze van
afstemming vast te leggen en te werken met criteria;
Ga na op welke wijze klachten en meldingen geanalyseerd kunnen worden om tot een
betere dienstverlening te komen;
Schenk voldoende aandacht aan het doorvoeren van revisiegegevens in het
gegevensbeheersysteem.
Bij het opstellen van het OPR wordt integraliteit nagestreefd. Dat betekent dat, in een
interactief proces, vanuit veel vakgebieden inbreng wordt geleverd en er afwegingen
plaatsvinden op het gebied van techniek, vormgeving en beleving. Juist die
interactiviteit maakt het lastig om daar objectieve criteria voor te hanteren; het doel
is echter wel om met de maatschappelijk zo laagst mogelijke kosten aan de
doelstellingen te voldoenHoewel niet uitvoerig gedocumenteerd, is het wel zo dat bij
het opstellen van de planningen van zowel renovaties als het onderhoud rekening
wordt gehouden met de duidelijk waarneembare trends vanuit de klachtenmeldingen.
Hierdoor wordt bewerkstelligd dat patronen tijdig worden onderkend en daarmee
zowel de dienstverlening als het zorgdragen voor een goed functionerende riolering op
peil wordt gehouden.
Het op orde hebben van het beheersysteem wordt onderschreven. In het kader van
het werkproces is er momenteel binnen de afdeling Leefomgeving extra aandacht voor
het tijdig aanleveren en verwerken van de revisiegegevens. Het aanleveren van de
revisiegegevens is een verplichting van de aannemer die het werk uitvoert. Op het
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niet (of ten dele) nakomen van die verplichting zullen financiële sancties het gevolg
zijn.
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop u dit onderzoek
hebt uitgevoerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,
De secretaris,
De burgemeester,
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9

Nawoord
De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het College. Geconstateerd
wordt dat het College instemt met de conclusies en aanbevelingen.
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Bijlage 1: Literatuurlijst
Gemeente Roosendaal
Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2004-2008, Definitief GRP Hoofdrapport
(10 december 2003), gemeente Roosendaal.
Vertrekpuntennotitie Verbreed GRP Roosendaal, Definitief rapport (19 mei 2008),
gemeente Roosendaal.
Bestuursopdracht opstellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2 juni 2008),
gemeente Roosendaal.
Collegebesluit ‘Vaststellen bestuursopdracht opstellen Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (8 juli 2008), gemeente Roosendaal.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP
Hoofdrapport (23 september 2009), gemeente Roosendaal.
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Roosendaal 2010-2013,Definitief VGRP
Bijlagenrapport (23 september 2009), gemeente Roosendaal.
Waterplan Roosendaal (maart 2005), gemeente Roosendaal.
Milieubeleidsplan 2004-2008 (december 2004), gemeente Roosendaal.
Bestuursopdracht ‘Water in de gemeente’ (4 mei 2006), gemeente Roosendaal.
Notitie Stedelijk grondwater Roosendaal, planperiode 2008-2012 (21 februari
2008), gemeente Roosendaal.
Stedelijke wateropgave oppervlaktewater kern Roosendaal, Definitief rapport (26
maart 2009), gemeente Roosendaal.
Concept Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2009, Brabant.
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (28 mei 2009), gemeente
Roosendaal.
Werkproces projectmatig werken, Afdeling Leefomgeving, gemeente Roosendaal.
Operationele Plannen Reconstructies 2012-2015, gemeente Roosendaal.
Programmabegroting 2011, gemeente Roosendaal.
Ontwerp Beheerbeleid Verhardingen en Groen 2001-2008, gemeente Roosendaal.
Evaluatie project “OPR 2007, Roosendaalsebaan en –straat aanleg BBB” (oktober
2010), gemeente Roosendaal.
Jaarrekening 2007, gemeente Roosendaal.
Jaarrekening 2008, gemeente Roosendaal.
Jaarverslag 2009, gemeente Roosendaal.
Raadsvoorstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (16 december 2009),
gemeente Roosendaal.
Raadsvoorstel ‘Meerkosten project OPR 2007; Roosendaalsebaan en -straat;
aanleg bergbezinkbassin (10 februari 2011), gemeente Roosendaal.
Raadsvoorstel OPR 2012-2015 (17 maart 2011), gemeente Roosendaal.
Diverse verslagen Platform Water, gemeente Roosendaal.
Managementrapportage Afdeling Programmering (per 1 september 2010),
gemeente Roosendaal.
Excel bestand overzicht eenheidsprijzen.
Documenten m.b.t. Samenwerking West Brabant
Def. collegevoorstel samenwerking afvalwaterketen
Bemensing van de groepen
Verantwoording 2010, plan van aanpak 2011-07-12
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-

Notitie doelmatiger afvalwaterketenbeheer
Kaart van de werkeenheden
brief aan gemeenten januari 2011
Programma van bijeenkomst 17-3-2011

Overige documenten
Artikel 228a Gemeentewet.
Benchmark Rioleringszorg, meten, vergelijken en verbeteren, Gemeenterapport
2010 Roosendaal, Stichting RIONED.
Handreiking kostentoerekening leges en tarieven (januari 2010), Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Inspectiekaart globale inspectie, CROW.
Riooloverstorten deel 2 – Eenduidige basisinspanning’ nadere uitwerking van de
definitie van de basisinspanning, (juni 2001) Commissie Integraal Waterbeheer.
VNG is een Model kostenonderbouwing rioolheffing (versie 1.0, januari 2010).
Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015; water beweegt, (9 december
2009) Waterschap Brabantse Delta.
Samenwerkingsovereenkomst “Aanleg grondwatermeetnet” (24 februari 2010).
Basisovereenkomst Grondwatermeetnet 9 West Brabantse gemeenten (10
september 2010).
Nieuwsbrief waterschap Brabantse Delta, 2010.
Geraadpleegde websites
http://www.europadecentraal.nl/menu/544/Richtlijn_stedelijk_afvalwater.html,
maart 2011.
www.brabantsedelta.nl, maart 2011.
www.waterwet.nl , maart 2011.
www.waterwet.nl, maart 2011.
www.roosendaal.nl, mei 2011.
www.statline.cbs.nl, mei 2011.
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewde personen
Gemeente Roosendaal
Dhr. T. Theunis (wethouder)
Dhr. W. Brouwers (management ondersteuning, p&c-cyclus afdeling
Leefomgeving);
Dhr. M. Ajroud (financieel adviseur van o.a de afdeling Leefomgeving).
Dhr. K. Traas (senior adviseur financieel beleid);
Dhr. P. Backx (adviseur water en riolering);
Dhr. A. Fens (beheerder grondwater en oppervlaktewater);
Dhr. N. Heijboer (projectleider riolering);
Dhr. H. Govers (financieel medewerker);
Dhr. M. van Overveld (Teamleider Team Ingenieursbureau);
Dhr. P. van Kempen (Teamleider Team Ingenieursbureau).

Overige
Mw. N. Rijsdijk (Adviseur Water- en Emissiebeheerder, Waterschap Brabantse
Delta)
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Bijlage 3: Normenkader
Hieronder zijn per subvraag de normen weergegeven.
a.

Algemeen: op welke wijze is het rioleringsbeleid tot stand
gekomen, en heeft dit geresulteerd in duidelijke doelstellingen?

i. Binnen welke (o.a. wettelijke) kaders wordt het beleid gevormd en
uitgevoerd?
Norm:
Gemeenten
hebben
gemeentelijke
rioleringsplannen
opgesteld conform artikel 4.22 van de Wet milieubeheer.
ii. In hoeverre is het rioleringsbeleid een integraal onderdeel van
milieubeleid en integraal waterbeheer?
Norm: Doelstellingen betrekking hebbende op rioleringsbeleid zijn
opgenomen in het milieubeleid en integraal waterbeheer beleid van
gemeenten.
iii. In hoeverre is er bij de beleidsvorming en uitvoering sprake van
een effectieve samenwerking met andere organisaties, met name
het waterschap?
Norm: De wijze van samenwerking met andere organisaties en
afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in relevante documenten
(overeenkomst). De afspraken zien toe op inhoudelijke
samenwerking (bijvoorbeeld afspraken over OAS-studies).
Periodiek vindt overleg plaats tussen gemeenten en organisaties als
het waterschap en nutsbedrijven in het kader van het
rioleringsbeleid.
Afspraken worden uitgevoerd en gemonitord.
iv. Zijn bij de vaststelling van het rioleringsbeleid duidelijke
doelstellingen en kwaliteitseisen geformuleerd, bijvoorbeeld m.b.t.
de behandeling van afval- en hemelwater, en het voorkomen van
wateroverlast?
Norm: Het waterbeheerplan of rioleringsplan van de gemeente
bevatten duidelijke en meetbare doelstellingen en kwaliteitseisen.
v. Wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving?
Norm: Het rioleringsplan en andere relevante documenten zoals de
jaarlijkse beheerplannen worden actueel gehouden naar aanleiding
van nieuwe wetgeving.
vi. In hoeverre bereidt de gemeente zelf het beleid voor, dan wel wordt
hiervoor gebruik gemaakt van externe deskundigheid? Beschikt de
gemeente zelf over voldoende kennis?
Norm: Uit relevante informatie blijkt (zoals de jaarlijkse
onderhoudsplannen en uitvoering daarvan) dat gemeenten goed
zelf invulling kunnen geven
aan het jaarlijkse onderhoud en
beheer, gebruik makende van externe deskundigheid voor
specifieke taken.
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b.

Vanuit een financiële invalshoek: welke
rioleringsbeleid en –beheer verbonden, en hoe
inwoners en bedrijven in rekening gebracht?
hoofdlijnen – verschillen in tariefstelling tussen
veroorzaakt?

kosten zijn aan het
worden deze kosten aan
Waardoor worden -– op
de betrokken gemeenten

i. Heeft de gemeente een voldoende betrouwbaar inzicht in de kosten
op langere en korte termijn?
Norm: Het rioleringsplan is gebaseerd op actuele inspecties en
actuele gegevens over het rioleringstelsel. Jaarlijks wordt op basis
daarvan een plan opgesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging
van riolering, waarin de kosten op langere en kortere termijn
inzichtelijk worden gemaakt.
ii. Zijn de lasten naar evenredigheid verdeeld over het huidig en
toekomstig gebruik, c.q. over huidige en toekomstige generaties?
Norm: Bij de verdeling van de lasten is rekening gehouden met
huidig en toekomstig gebruik (toekomstige investeringen,
vervangingen).
iii. Welke activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn uitgevoerd
tegen welke kosten?
Norm: De activiteiten/projecten uit het rioleringsplan zijn ook
daadwerkelijk uitgevoerd conform de planning. Begrote en
werkelijke kosten van deze activiteiten / projecten zijn
administratief vastgelegd en binnen budget.
iv. Zijn ramingen gebaseerd op objectieve kengetallen? in hoeverre is
sprake van een verschil tussen de geraamde kosten en de
uitgaven? Wat zijn verklaringen voor eventuele verschillen tussen
raming en realisatie, en heeft dat geleid tot aanpassing van de
ramingsystematiek?
Norm: de ramingsystematiek is vastgelegd in relevante
documenten. Ramingen zijn gebaseerd op objectieve kengetallen.
Er is een overzicht van de geraamde kosten en daadwerkelijke
uitgaven en er is een verklaring gegeven van eventuele verschillen.
v. Hoe heeft aanbesteding plaatsgevonden?
Beschrijvende vraag.
vi. Zijn alle componenten die in het tarief zijn opgenomen, daarin ook
terecht opgenomen?
Norm: De componenten die in het tarief zijn opgenomen zijn
conform geldende regelgeving.
vii. Is er ook in financieel opzicht een systematische afstemming tussen
onderhoud / renovatie van wegen en van riolen, en hoe worden
gezamenlijke kosten toegerekend?
Norm: De onderhoudsplannen onderhoud/renovatie van wegen en
riolen zijn op elkaar afgestemd. Er zijn afspraken gemaakt over de
wijze van afstemming met het onderhoud en de reconstructie van
wegen en deze afstemming vindt periodiek plaats.
Financieel zijn alleen die kosten van de weg in rekening gebracht bij
het rioleringsfonds die ook direct zijn te relateren aan de
werkzaamheden voor de riolering.
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viii. Welke kosten (bijv. overhead, rente) worden vanuit de gemeente
doorberekend?
Norm: De wijze van kostentoerekening is vastgelegd in relevante
documenten.
ix. Hoe worden de kosten doorberekend aan de burgers? Zijn de
kostentoerekening van het rioolrecht, de heffingsgrondslagen en
het tarievenbeleid doeltreffend en doelmatig?
Norm: De wijze van kostentoerekening bevat voldoende
waarborgen voor een goede doorberekening en is gebaseerd op het
rioleringsplan met een meerjaren perspectief voor onderhoud en
vervanging, reconstructie.
x. Kan een verklaring worden gegeven voor de verschillen in
tariefstelling t.o.v. andere gemeenten?
Beschrijvende vraag:
Verklaringen voor verschillen in tariefstelling kunnen bijvoorbeeld
blijken uit technische verschillen verwoord in het rioleringsplan,
beleidsmatige keuzes met een effect op de kosten, belangrijke
investeringen die buiten de financiële ramingshorizon zijn gehouden
(doorgeschoven
naar
volgende
generatie),
verschillen
in
heffingsmaatstaf, kostenefficiëntie en de wijze van toerekening van
kosten.
c.

Vanuit een bestuurlijke invalshoek: is de gemeenteraad in staat gesteld
om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?
i. Hoe kan de Raad kaders stellen en controleren? Wordt de Raad in
de gelegenheid gesteld om op basis van alternatieven tot keuzes te
komen?
Norm: de gemeenteraad heeft kaders gesteld in het rioleringsplan.
Er zijn alternatieve keuzes aan de Raad voorgelegd (eventueel via
vooroverleg met de Raadscommissie), waarna het rioleringsplan
door de Raad is vastgesteld.
ii. Is de bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering van
het beleid juist, tijdig en volledig?
Norm: Raad en College hebben afspraken gemaakt omtrent de
bestuurlijke informatievoorziening tijdens de uitvoering. De
informatie die de Raad ter beschikking heeft voldoet aan de eisen
die daaraan zijn gesteld. De informatie is actueel en eventuele
afwijkingen tijdens de uitvoering worden gerapporteerd. De Raad
ontvangt jaarlijks een rapportage over de uitvoering van het
jaarlijkse rioleringsbeheer.
iii. Is de bestuurlijke evaluatie achteraf na de realisatie van
investeringen adequaat?
Norm: Periodiek worden evaluaties van uitgevoerde werken
opgesteld en besproken in de Raad.
iv. Heeft de Raad inzicht in de mate waarin inhoudelijke doelstellingen
worden bereikt?
Norm: De Raad ontvangt (meestal) jaarlijkse rapportages over het
rioleringsbeheer waaruit de mate van realisatie van de
doelstellingen blijkt.
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d.

Vanuit een inhoudelijk-technische invalshoek: is er een logische
samenhang tussen de in het rioleringsbeleid nagestreefde doelstellingen
en de getroffen / voorziene maatregelen, en zijn in de beleidsvorming
alternatieven overwogen? Kan worden vastgesteld of de maatregelen er
inderdaad toe leiden dat op doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf
gestelde doelen gerealiseerd worden?
i. Heeft de gemeente een goed inzicht in de kwaliteit van de
bestaande riolering?
Norm: Periodiek vinden inspecties plaats van de bestaande
riolering.
ii. Zijn de voorgestelde maatregelen in het gemeentelijk rioleringsplan
voldoende onderbouwd ?
Norm: Bij het opstellen van het rioleringsplan is gebruik gemaakt
van praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding,
planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud (bijvoorbeeld
CROW-normen en inzichten).
iii. Wordt op grond van het beleid tot een logische prioriteitenstelling
en planning gekomen?
Norm: De gemeente heeft een planning en prioriteitenlijst opgesteld
welke
logisch
voortvloeien
uit
het
rioleringsplan,
de
meerjarenplanning en de vertaling daarvan in jaarlijkse plannen.
iv. Wat is de mate van realisatie van de voorgenomen maatregelen ten
opzichte van de planning?
Norm: Uit de rapportages blijkt dat de realisatie van de
voorgenomen maatregelen conform de planning is.
v. Hoe vindt afstemming plaats met het onderhoud en de
reconstructie van wegen?
Norm: De (technische afwegingscriteria in de) onderhoudsplannen
onderhoud/renovatie van wegen en riolen zijn op elkaar afgestemd.
Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van afstemming met het
onderhoud en de reconstructie van wegen en deze afstemming
vindt periodiek plaats.
vi. Kan worden vastgesteld of de maatregelen er inderdaad toe leiden
dat op doeltreffende en doelmatige wijze de vooraf gestelde doelen
gerealiseerd worden?
Norm: in rapportages is vastgelegd in hoeverre doelstellingen
worden gerealiseerd.
vii. In hoeverre geeft het rioleringsbeleid en –beheer bij inwoners en
bedrijven aanleiding tot klachten?
Beschrijvende vraag.
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Bijlage 4. Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
rioleringsbeleid gemeente Roosendaal
Doelen
1 Inzameling van het binnen het
gemeentelijk gebied geproduceerde
afvalwater.

Functionele eisen

Maatstaven

Meetmethoden

1a

Alle percelen en woonschepen op het gemeentelijk grondgebied waar
afvalwater vrijkomt, moeten zijn voorzien van een aansluiting op de
riolering, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale behandeling
doelmatiger is.

Alle percelen (inclusief woon-schepen) zijn voorzien van
een aansluiting op de riolering, tenzij een IBA of een
directe lozing is geoorloofd met het oog op kosten en
milieu.

Registratie van percelen die nog niet zijn aangesloten op de
riolering en geen eigen zuivering hebben en de registratie van de
uitzonderingen.

1b

De objecten moeten in goede staat zijn.

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.

1c

Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden

Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit mogen
niet voorkomen.
Er dienen geen overtredingen te zijn van de
lozingsvoorwaarden conform de Wet milieubeheer.

2 Inzameling van het hemelwater dat 2a
niet mag of kan worden gebruikt voor de
lokale waterhuishouding

3 Transport van het ingezamelde
afvalwater naar een geschikt
lozingspunt.

Controle, handhaving en registratie.

Alle perceeleigenaren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de
Regenwater van percelen waarvan de eigenaar niet zelf in Registratie van de nog niet op de riolering aangesloten percelen
verwerking van overtollig regenwater. De percelen waarbij de eigenaar staat is om regenwater te verwerken kan afgevoerd worden waar men zich van het hemelwater wil ontdoen en niet direct mag
hier niet in staat is moeten voorzien zijn van een aansluiting op de
op gemeentelijke riolering mits dat doelmatig is
lozen.
riolering mits dat doelmatig is

2b

De objecten moeten in goede staat zijn.

2c

De instroming van riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te
Plasvorming bij kolken dient beperkt te zijn.
Waarneming en klachten.
vinden.
De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om bij droog weer het aanbod Uitgaande van 10 l/inw/uur en alle afvalwater van
Hydraulische ontwerpberekeningen.
van afvalwater te kunnen verwerken.
grootverbruikers (>5 m 3 per dag) mag de maximale
vullingsgraad van het stelsel niet meer dan 15% bedragen.

3a

Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen niet voorkomen.

3b

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te
Geen water op straat bij bui 08 uit de module C2100 van
voorkomen, uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden. de Leidraad Riolering, behalve in verzakte gebieden.

3c

Het afvalwater dient zonder overmatig aanrotting de
zuiveringsinrichting te bereiken.

3d

De afstroming dient gewaarborgd te zijn

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.

Hydraulische berekening volgens module C2100.

Wateroverlast mag minder dan 2 maal per jaar voorkomen. Waarneming en klachtenregistratie.

4 Transport van het ingezamelde
hemelwater naar een geschikt
lozingspunt

4a

4b

De ledigingstijd van het stelsel bedraagt maximaal 10 tot
15 uur. Indien het stelsel een randvoorziening heeft
maximaal 20 uur.
Ingrijpmaatstaven voor afstroming, conform NPR 3398,
mogen niet voorkomen
Alle inslagpeilen van de gemalen moeten onder de bok van
het inkomend riool liggen.
Persleidingen moeten in of zo dicht mogelijk bij de
ontvangende gemalen uitkomen.
Alle putten zijn voorzien van een stroomprofiel.

Waarneming

Maximaal 5% verloren berging.

Bergingsberekening

Antropogene wijzingen in het bestaande gebied moeten hydrologisch
neutraal zijn

Als gevolg van antropogeen handelen hemelwater bergen
en daarna gedoseerd afvoeren en/of infiltreren volgens
landelijk afvoer
De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te
Geen water op straat bij bui 08 uit de module C2100 van
voorkomen, uitgezonderd in bepaalde buitengewone omstandigheden. de Leidraad Riolering, behalve in verzakte gebieden.
Geen inundatie uit oppervlaktewater, riolering en
grondwater
Wateroverlast mag minder dan 2 maal per jaar uit de
riolering voorkomen.

Hydraulische ontwerpberekeningen.

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.
Waarneming
Waarneming

Toetsing volgens hydraulische randvoorwaarden waterschap
Brabantse Delta
Hydraulische berekening volgens module C2100.

Toetsing aan werknormen NBW ( T=100 stedelijk gebied)
Waarneming en klachtenregistratie.

5 Ongewenste emissies naar
5a
oppervlaktewater, bodem en grondwater
voorkomen.

De vuiluitworp uit rioolstelsels dient beperkt te zijn.

De vuiluitworp uit gemengde rioolstelsels moet kleiner of
gelijk zijn aan de vuiluitworp van het referentie-stelsel
volgens de eenduidige basisinspanning van de CIW.

Tienjarige reeksberekeningen volgens de Leidraad riolering.
Vermenigvuldigen van de overstortvolumes met de
vuilconcentratie.

Vuiluitworp mag maximaal 50 kg CZV per jaar per hectare
bedragen.
Op basis van het NBW-a (2008) kan gemeente in overleg
met het waterschap kiezen voor alternatieve maatregelen
die kosteneffectiever zijn
De vuiluitworp mag de doelstelling voor
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen.

Meting van oppervlaktewaterkwaliteit.
Waterkwaliteitsspoortoetsing uitvoeren

Theoretische modelberekeningen moeten vergelijkbaar zijn Niveau en/of debietmetingen gecombineerd met hydraulische
met meetresultaten
berekeningen
5b

94

De vuiluitworp door regenwaterlozingen op oppervlaktewater dient
beperkt te zijn

5c

De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn

5d

Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn,
zodat de hoeveelheid in- en uittredend rioolwater beperkt blijft.

Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente Roosendaal

In nauwe samenwerking met het waterschap Brabantse
Delta per project keuzes maken voor toe te passen
stelseltypes

Hydraulische randvoorwaarden waterschap Brabantse Delta

De vuiluitworp mag de doelstelling voor
Meting van oppervlaktewaterkwaliteit.
oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen.
Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet voorkomen. Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid volgens NPR 3398
mogen niet voorkomen.
Theoretische hoeveelheden dwa vergelijken met
praktijkmetingen in het rioolstelsel
Het lekverlies bij afpersen van nieuwe riolen mag niet te
groot zijn.

Inspectie en beoordeling volgens NEN-EN 13508 en NEN 3398.
Continue debietmetingen
Waterdichtheid beproeving voor nieuwe riolen volgens
standaardbepalingen RAW-systematiek 25.17.01 (vrijverval) en
25.17.02 (druk).

6 Zo min mogelijk overlast voor de
6a
omgeving veroorzaken (in de breedste
zin van het woord).

6b

De afvoercapaciteit moet voldoende zijn om wateroverlast te
voorkomen, uitgezonderd bepaalde buitengewone omstandigheden.

Geen water op straat bij bui 8 uit de module C2100 van de Hydraulische berekening volgens module C2100.
Leidraad Riolering, behalve in verzakte gebieden.

De bedrijfszekerheid van de gemalen en andere objecten dient in
voldoende mate gewaarborgd te zijn.

Wateroverlast uit de riolering mag minder dan 2 maal per Waarneming en klachtenregistratie.
jaar voorkomen.
Het aantal storingen dient kleiner te zijn dan éénmaal per Registratie van optreden van storingen.
gemaal per twee jaar.
Storingen dienen binnen 1-12 uur na signalering te worden Registratie van optreden van storingen.
verholpen, afhankelijk van de prioriteit van het gemaal.
Gemalen dienen van een storingsmelding te zijn voorzien. Waarneming.

6c

De stabiliteit van riolen dient zodanig gewaarborgd te zijn, dat
instortingen zich niet voordoen.

6d

De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht dat overlast door
stank wordt voorkomen.
Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn

6e

7 Doelmatig beheer en een goed
gebruik van de riolering

6f

Het doelmatig voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming voor
zover dit niet onder de verantwoordelijkheid valt van het waterschap of
de provincie

7a

Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd met
andere gemeentelijke taken.
De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste
lozingen dienen te worden voorkomen.

7b

7c

Geen constatering van overlast door stank.

Registratie van klachten over stank.

Afstemmen van werkzaamheden met andere diensten.

Procedures voor afstemming met jaarlijkse rapportage.

Geen onnodige verkeersomleidingen door woongebieden.

Waarneming en klachten.

Bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven.

Waarneming en klachten.

Het streven naar een minimale ontwateringsdiepte conform Grondwaterstandsmetingen
de notitie stedelijk grondwater. Voor nieuwe gebieden
bedragen deze waarden voor woningen met kruipruimte:
0,7 m. t.ov. bovenkant vloer; voor woningen zonder
kruipruimte: 0,3 m.; voor groenvoorzieningen 0,5 m.; voor
secundaire wegen en woonstraten 0,7 m. t.o.v. kruin van
de weg; voor primaire wegen: 1,0 m. t.o.v. de kruin van de
weg; en voor bedrijventerreinen: 1,0 m.
Het controleren van een juiste werking van de
drainagevoorzieningen

Grondwaterstandsmetingen, gemaalstoringen, meldingen en
klachten

In het GRP moet de relatie met overige gemeentelijke
taken inzichtelijk worden gemaakt.
Vergunningen moeten, afhankelijk van de aard van de
bedrijven, eenmaal per 5 jaar worden gecontroleerd.

Controle van het GRP op de genoemde maatstaf.

Geen illegale en foutieve aansluitingen.

Controle en signalering tijdens reguliere inspecties, inspecties bij
nieuwbouw en verbouwing.
Jaarlijkse controle van de vergunningen

Lozingen uit het rioolstelsel dienen gecontroleerd plaats te vinden.

7f

Alle lozingen op oppervlaktew ater zijn in principe
vergunningplichtig, tenzij kan w orden aangetoond dat
het w ater niet verontreinigd is.
Er dient inzicht te zijn in de toestand van het functioneren van de
Directe beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle
riolering
rioleringsgegevens.
Het verwerken van revisiegegevens dient te geschieden
binnen 8 weken.
Jaarlijkse inspectie van minimaal 10% van het
vuilwaterstelsel, 10% van het regenwaterstelsel en 10%
van het gemengde rioolstelsel.
Er dient zo veel mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzame en Het maken van een duurzaamheidsafweging bij het
milieuvriendelijke materialen
toepassen van materialen.
Er dient een klantvriendelijke benadering te worden nagestreefd.
Klachten dienen binnen 3 dagen moeten zijn opgelost.

7g

Er dienen doelmatige oplossingen te worden nagestreefd.

7h

Uitvoeren van maatregelen tegen de laagst maatschappelijke kosten.

7d

7e
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Gemalen in een district met gemengde overstorten dienen Waarneming.
te zijn voorzien van een reservepomp.
Ingrijpmaatstaven voor stabiliteit mogen niet voorkomen.
Foto-, tv en / of radarinspectie. Beoordeling volgens NEN3398

Steekproefsgewijs controleren van de bedrijven.
Inspecties

Waarneming.
Waarneming.
Waarneming.

Rapportage.
Klachtenregistratie.

Optimaal gebruik van middelen en toepassing van meest
Bijhouden van nieuwe technieken
geschikte technologie.
Maken van een kostenafweging ten opzichte van het effect Conform maatstaf.
van een maatregel.
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Bijlage 5: Raadsopmerkingen
Het rioleringsbeleid kent een gesloten financiering. Vanuit de auditcommissie wordt
gevraagd om in het onder-zoek met name aandacht te geven aan de kostenstructuur
en de transparantie van de kostenopbouw c.q, hoogte van tarieven. Daarbij komen
vragen aan de orde als:
welke kosten zijn in de tariefsberekening opgenomen? (zie paragraaf 4.6)
is er een relatie met de tarieven van de OZB? Zijn er voor gemeenten
mogelijkheden om hiertussen te schuiven, en hoe wordt daar in Roosendaal dan
gebruik van gemaakt? (zie paragraaf 5.1)
hoe verloopt de informatievoorziening aan en communicatie met de burgers? Uit
onderzoek blijkt dat er geen specifieke aandacht is voor communicatie met de
burgers bij de totstandkoming van het GRP of VGRP.
Daarnaast is recent een sterke toename van kosten gebleken bij de aanleg van een
bergbezinkbassin. Mede naar aanleiding daarvan wordt geconstateerd dat het geheel
van planning, uitvoering en kostentoerekening vanuit de gemeenteraad als
onvoldoende doorzichtig wordt ervaren. Gevraagd wordt om in het onderzoek in het
bijzonder ook aandacht te geven aan de kwaliteit van planning en ramingen (zie
paragraaf 4.4 en 6.4).
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