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SAMENVATTING 

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Albrandswaard voor de periode 

2017-2020. Het GRP is opgesteld in samenwerking met het waterschap Hollandse Delta. 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. Toch is de aanleg van riolering 

in de 20
e
 eeuw een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de 

volksgezondheid. Het aantal sterftes door ziektes als cholera en tyfus is door de aanleg van riolering 

drastisch verminderd. Het is daarom dat de riolering een aparte positie inneemt binnen het 

gemeentelijk takenveld. Er wordt een aparte heffing geind voor riolering. Hier staat tegenover dat de 

gemeente wettelijk verplicht is een Gemeentelijk Rioleringsplan te hebben waarin staat hoe zij het 

rioolstelsel beheert.  

Het GRP start met een evaluatie van de activiteiten in de afgelopen planperiode. Hieruit blijkt dat de 

gemeente geïnvesteerd heeft in meer inzicht in het stelsel. Er is veel riolering geïnspecteerd en de 

modelberekeningen zijn vergeleken met de meetwaarden bij de gemalen. De afgelopen jaren is 

daarnaast veel riolering vervangen en gerelined.  Dit betreft o.a. Watering, ’t Wiel,  Burgemeester 

Breebaartlaan, Prins Bernhardstraat, Groenenboomstraat, De Haanstraat e.o., Zantelweg, 

Werkersdijk, Korhoenlaan, Mezenstraat, Stationsstraat en Kleidijk. Tot slot wordt geconstateerd dat 

de jaarlijkse budgetten niet volledig worden benut. De afgelopen jaren is de voorziening riolering 

daarom sterk toegenomen. Omdat de budgetten niet volledig benut worden, is voor 2016 besloten 

de rioolheffing niet te laten stijgen. 

Bij de beschrijving van de huidige situatie is de belangrijkste conclusie dat het riool in Albrandswaard 

een relatief jonge leeftijdsopbouw heeft, met weinig oude riolering. 72% van de buizen heeft een 

aanlegjaar jonger dan 1990. Slechts 7% van de riolering heeft een aanlegjaar ouder dan 1970. Uit het 

in 2011 opgestelde BRP volgt dat de vuilemissie naar het oppervlaktewater met name in Poortugaal 

groot is. Ook wordt water op straat berekend in de Warnaar. Deze hydraulische knelpunten worden 

de komende periode aangepakt.  

In hoofdstuk 5 worden de maatregelen voor de komende jaren beschreven. De komende jaren wordt 

bespaard op de onderhouds- en onderzoeksbudgetten. Daarom kan de exploitatiebegroting omlaag 

worden bijgesteld. Jaarlijks wordt 1/7
e
 deel van het riool gereinigd en 1/14

e
 deel wordt 

geinspecteerd. De kolken en gemalen worden jaarlijks gereinigd en onderhouden. De theoretische 

levensduur van de riolering wordt in dit GRP verlengd van 50 naar 60 jaar. Hierdoor kunnen ook de 

vervangingsbudgetten naar beneden worden bijgesteld. Voor het aanpakken van de hydraulische 

knelpunten in met name Poortugaal wordt € 500.000 gereserveerd.  

Om de rioleringszorg te financieren wordt rioolheffing geheven. Om de kapitaallasten in de toekomst 

te beperken wordt niet langer afgeschreven op vervangingen van riolering en gemalen. De 

vervangingsprojecten worden direct in het jaar van uitvoering bekostigd. Met deze uitgangspunten is 

het mogelijk de heffing in 2017 met 4% te verlagen en vervolgens lange tijd constant te houden 

(exclusief inflatie). De heffing voor de komende jaren bedraagt daarmee € 267,- exclusief 

inflatiecorrectie.  
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INLEIDING 

1.1 SAMENVATTING 

Een adequate inzameling van afvalwater is van het grootste belang voor de volksgezondheid. 

Riolering neemt daarom een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Gemeenten 

kunnen rioolheffing innen, hier staat tegenover dat ze een wettelijke plicht hebben om een 

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Door nieuwe inzichten en technieken was het 

noodzakelijk het oude GRP te vernieuwen. Voorliggend GRP heeft een looptijd van 2017 tot en met 

2020. Het GRP is opgesteld in goed overleg met het waterschap Hollandse Delta.  

1.2 HISTORIE RIOLERING 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het rioleringsstelsel in 

de westerse wereld een relatief jonge uitvinding. De Romeinen kenden weliswaar riolering, maar 

daarna is het rioleringsstelsel tot eind 19e eeuw volledig uit beeld geweest. Afvalwater werd tot eind 

19e eeuw geloosd waar dat uitkwam, in de sloot of gracht, op een mesthoop of gewoon op straat. In 

deze 19e eeuw was er in de gehele westerse wereld, en zeker in de steden, sprake van een enorme 

bevolkingsgroei. Het lozen van afvalwater in sloten, of (lekke) beerputten werd vanaf dat moment 

een serieus probleem. Niet alleen was de stank uit grachten en sloten ondraaglijk, veel mensen 

overleden aan cholera of tyfus door besmetting van het drinkwater.  

Ondanks het hoge sterftecijfer was het eind 

19e eeuw nog zeker niet vanzelfsprekend dat 

de overheid een functie had bij de afvoer van 

het afvalwater. Veel mensen betwijfelden of 

de overheid zich mocht bemoeien met de 

gezondheid van burgers. Afvalwater had 

daarnaast een economische waarde. Het 

menselijk afval werd nog vaak verkocht als 

mest of ingezet in de industrie. Afstand doen 

van je afval was dan ook zeker niet 

vanzelfsprekend.  

Pas laat in de 19
e
 eeuw, begin 20

e
 eeuw werd 

een omslag in denken zichtbaar. Gemeenten 

begonnen rond deze tijd met het inzamelen en 

afvoeren van het afvalwater. In sommige 

gemeenten werd het afvalwater opgehaald in 

tonnen (zie afbeelding), in andere gemeenten 

werden rioleringsstelsels aangelegd die het 

afvalwater buiten de gemeentegrenzen 

bracht. De aanleg van rioleringsstelsels was 

echter tot ver in de 20e eeuw geen 

gemeengoed. In 1978 verdwenen bijvoorbeeld 

pas de laatste tonnen uit Goes. 

 
Ophalen van de tonnen in Amsterdam (1953) 

  

1 
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Met de komst van het rioleringsstelsel was het afvalwater vaak wel uit de stad, maar buiten de stad 

veroorzaakte het afvalwater nog wel grote milieuproblemen. Het werd geloosd op vloeivelden of 

grotere wateren, waarvan de capaciteit vaak onvoldoende bleek. Met de komst van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewater in 1970 moest voor de lozing op een oppervlaktewater vergunning 

worden aangevraagd. Afvalwater wordt sinds die tijd ingezameld en getransporteerd naar een 

rioolwaterzuivering om gezuiverd te worden, waarna het weer terugkomt in het oppervlaktewater. 

1.3 WETTELIJK KADER 

Riolering neemt een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Gemeenten innen een 

aparte heffing voor riolering. De inkomsten van deze heffing mogen alleen ingezet worden voor de 

rioleringszorg. Hier staat tegenover dat gemeenten sinds 1994 wettelijk (Wet milieubeheer) verplicht 

zijn een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In dit plan wordt de huidige toestand van 

het riool beschreven, aangegeven hoe het systeem wordt beheerd, een overzicht gegeven van 

geplande (verbeter)maatregelen en financiële consequenties in beeld gebracht. Sinds 2008 dient 

hierbij expliciet ingegaan te worden op 3 zorgplichten:  

 Afvalwater. Artikel 10.33 van de Wet milieubeheer beschrijft de 

afvalwaterzorgplicht. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het 

transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van 

de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool 

naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente mag er ook voor kiezen om 

een andere voorziening te gebruiken die het afvalwater inzamelt en zuivert. 

Onder ‘stedelijk afvalwater’ wordt verstaan het huishoudelijk afvalwater en al het 

andere water dat daar eventueel mee gemengd wordt 

 

 Hemelwater.  Artikel 3.5 van de Waterwet regelt de hemelwaterzorgplicht. De 

gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend 

hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet redelijkerwijs niet 

kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het 

oppervlaktewater te brengen. 

 

 Grondwater. Artikel 3.6 van de Waterwet beschrijft de grondwaterzorgplicht. De 

gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van 

maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zo veel 

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 zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting, de 

gemeente is niet verantwoordelijk voor handhaving van het grondwaterpeil. 

1.4 SAMENWERKING IN DE AFVALWATERKETEN 

Gemeenten hebben de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De waterschappen 

hebben de zorgplicht voor de zuivering van het stedelijk afvalwater en voor het beheer van het 

oppervlaktewater. Beide zorgplichten vormen gezamenlijk de uitvoering van de afvalwaterketen: 

inzameling – transport – zuivering. Tussen de zorgplichten van gemeenten en waterschappen zitten 

dan ook veel raakvlakken. Problemen die zich voordoen in de afvalwaterketen kunnen vaak zowel 
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aangepakt worden aan het begin van de afvalwaterketen (de riolering) als aan het eind van de keten 

(de zuivering). Door bij geplande maatregelen gezamenlijk de gehele afvalwaterketen in 

beschouwing te nemen, kan daarom de meest optimale oplossing gevonden worden, en kunnen 

kosten bespaard worden. Daarnaast kunnen gemeenten onderling kosten besparen en hun 

kwetsbaarheid verminderen door meer samen te werken.  

Het Rijk, provincies en (de koepels van) gemeenten en waterschappen hebben de noodzaak tot 

samenwerking in 2011 verder benadrukt door het ondertekenen van het Bestuursakkoord Water. 

Gemeenten en waterschap worden regionaal verplicht samen te werken om zo kosten te besparen, 

de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. De BAR-gemeenten hebben een 

gezamenlijke ambtelijke organisatie. Ook op het gebied van riolering wordt daarom zeer intensief 

samengewerkt. Het waterschap en de gemeenten hebben in 2012 een intentieovereenkomst tot 

samenwerking getekend. In 2016 wordt deze intentieovereenkomst verder geconcretiseerd in een 

samenwerkingsovereenkomst.   

1.5 AANLEIDING GRP 2017-2020 

Het vorige GRP had een looptijd van 2013-2017. Hierin was reeds aangegeven dat in 2015 mogelijk 

een actualisatie noodzakelijk zou zijn. Deze actualisatie is inderdaad noodzakelijk gebleken. Als 

gevolg van de samenwerking en uitgevoerde inspecties is een beter beeld ontstaan van de actuele 

toestand van de riolering en is met meer zekerheid uitspraak te doen over het benodigde 

onderhoud. Door toepassing van nieuwe technieken zijn de kosten lager. Daarnaast wordt de burger 

minder belast door risicovol te ramen. De besparingen leiden tot een structureel lagere rioolheffing. 

Het nieuwe GRP wordt opgesteld voor een periode van 5 jaar, 2017 tot en met 2020.  

1.6 PROCEDURE 

Conform artikel 4.23 van de wet Milieubeheer wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan voorbereid 

door burgemeester en wethouders en vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de voorbereiding van 

het plan moeten in elk geval het waterschap, de provincie en Rijkswaterstaat (indien sprake is van 

een lozing op rijkswater) betrokken worden. Om aan deze voorwaarden te voldoen wordt de 

volgende procedure gehanteerd: 

○ Voor het opstellen van het GRP is een projectgroep geformeerd bestaande uit 

vertegenwoordigers van de bar-organisatie, het waterschap Hollandse Delta en rio+. 

○ Het ontwerp GRP is door rio+ en de gemeente opgesteld en besproken in de projectgroep. 

○ Het ontwerp GRP is ter beoordeling aangeboden aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

○ Het ontwerp GRP is ter toetsing aangeboden aan het waterschap Hollandse Delta en 

Rijkswaterstaat. 

○ Het concept GRP, waarin de opmerkingen van het waterschap en Rijkswaterstaat zijn 

verwerkt, wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

○ Na vaststelling van het GRP door de gemeenteraad wordt het toegezonden aan het 

waterschap, Rijkswaterstaat en provincie. 

○ De vaststelling van het GRP wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente en de 

plaatselijke krant ‘De Schakel’.  
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1.7 LEESWIJZER 

Dit GRP is opgebouwd conform de Leidraad Riolering van de Stichting Rioned. In hoofdstuk 2 wordt 

de afgelopen periode 2013-2015 geëvalueerd. Aansluitend worden in hoofdstuk 3 voor de komende 

5 jaar de doelen bepaald en wordt daarmee de gewenste situatie vastgesteld. De huidige situatie 

wordt in hoofdstuk 4 geïnventariseerd. De huidige situatie wordt vervolgens getoetst aan de 

gewenste situatie. In hoofdstuk 5 wordt de strategie uiteengezet waarmee de gestelde doelen 

bereikt kunnen worden. De personele en financiële gevolgen van deze strategie en de kostendekking 

worden in hoofdstuk 6 uitgewerkt.   

 

Indien nodig is in het rapport aangegeven welke zorgplicht het betreft met de volgende symbolen: 

 

 
Zorgplicht stedelijk afvalwater 

 
Zorgplicht hemelwater 

 
Zorgplicht grondwater 

De scheiding tussen de zorgplichten voor stedelijk afvalwater en hemelwater is niet altijd eenvoudig 

te maken. Hemelwater gemengd met afvalwater behoort in principe tot de zorgplicht stedelijk 

afvalwater, en afvloeiend hemelwater dat niet gemengd wordt met afvalwater tot de zorgplicht 

hemelwater. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij wateroverlast is dit onderscheid echter niet 

eenvoudig te maken. In het rapport wordt een keuze gemaakt onder welke zorgplicht sommige 

doelen en maatregelen vallen, zeker ook om dubbelingen in de tekst te voorkomen. 
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EVALUATIE PERIODE 2013-2015 

2.1 SAMENVATTING 

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in meer inzicht in het stelsel. Er is veel riolering 

geïnspecteerd en de modelberekeningen zijn vergeleken met de meetwaarden bij de gemalen. De 

afgelopen jaren is daarnaast veel riolering vervangen en gerelined.  De voorgenomen 

klimaatverkenning is nog niet uitgevoerd. Ook een aantal maatregelen om de vuilemissie naar het 

oppervlaktewater en wateroverlast in de Warnaar te beperken moet nog uitgevoerd worden. Tot 

slot wordt geconstateerd dat de jaarlijkse budgetten niet volledig worden benut. De afgelopen jaren 

is de voorziening riolering daarom sterk toegenomen. Omdat de budgetten niet volledig benut 

worden, is voor 2016 besloten de rioolheffing niet te laten stijgen. 

2.2 EVALUATIE GRP 2011-2015 

In het vorige GRP  waren de volgende doelen opgenomen: 

   Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater 

   Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater 

   Zorgen voor inzameling van hemelwater 

   Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater 

   Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van 

een gebied niet structureel belemmert 

Om de doelen (met bijbehorende functionele eisen) te bewerkstelligen is in het vorige GRP een 

strategie opgesteld. In de onderstaande paragrafen worden de maatregelen uit de strategie 

geëvalueerd. 

2.2.1 PLANVORMING 

Voor de periode 2013 tot en met 2016 waren een aantal onderzoeken gepland ten aanzien van 

afvalwater, hemelwater en grondwater. Hieronder staat in hoeverre deze onderzoeken zijn 

uitgevoerd en wat de belangrijkste conclusies waren.  

JAARPROGRAMMA’S 

In het oude GRP was jaarlijks het opstellen van een jaarprogramma opgenomen. 

Het jaarprogramma is door de gemeente jaarlijks zelf opgesteld, zodat kosten zijn 

bespaard.  

GRONDWATERBELEIDSPLAN 

Voor het grondwater is geen apart beleidsplan opgesteld. Het beleid ten aanzien van 

grondwater is onderdeel van voorliggend GRP.  

 

 

2 
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RIOLERINGSBEHEERPLAN (ASSETMANAGEMENT) 

Ten aanzien van het beheer van de riolering zijn de afgelopen periode twee onderzoeken 

uitgevoerd. De rapportage ‘Besparing vervangingskosten riolering Albrandswaard’ uit 

2015 stelt dat de theoretische levensduur van de riolering in Albrandswaard verlengd kan worden 

van 50 naar 60 jaar. Deze verlenging is op basis van de kwaliteit van het riool goed mogelijk en leidt 

tot aanzienlijk lagere jaarlijkse vervangingskosten. In 2015/2016 is het Basis Kwaliteit Plan Riolering 

opgesteld. Hierin wordt de kwaliteit van het riool in beeld gebracht, wordt een risico-inschatting 

gemaakt en wordt de verwachte restlevensduur bepaald.  

METEN & MONITORING 

In 2015 zijn werkelijk gevallen regenbuien doorgerekend in het rioolmodel van 

Albrandswaard. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:  

○ In de gebieden Poortugaal Noord (P017) en Tijsjesdijk (P006) is het in het model 

aangenomen aangesloten verhard oppervlak groter dan in werkelijkheid.  

○ Voor het nieuwe gebied Overhoeken III is in het model nog geen verhard oppervlak 

opgenomen. 

○ Bij het gemaal Poortugaal Centraal (P003) stijgt het waterstandsniveau in werkelijkheid 

aanzienlijk hoger dan in de berekeningen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door 

instromend oppervlaktewater.  

○ Gebied Landweg (P001) is volgens het model een gescheiden systeem. In het verleden was 

dit gebied een verbeterd gescheiden systeem met op 3 plekken een interne verbinding 

tussen schoon- en vuilwater door middel van een kleppensysteem. Een aantal jaren geleden 

zijn deze kleppen met balken geblokkeerd zodat een gescheiden systeem is ontstaan. Uit de 

meetwaarden volgt nu dat op het vuilwaterstelsel toch hemelwater is aangesloten. 

Geadviseerd wordt na te gaan of de balken bij de 3 kleppen nog afdoende functioneren. 

KLIMAATVERKENNING 

In een klimaatverkenning wordt niet alleen gekeken naar de capaciteit van de riolering om 

wateroverlast te voorkomen, maar ook naar de inrichting van de openbare ruimte 

bovengronds. De klimaatverkenning is nog niet uitgevoerd en wordt in de komende GRP-periode 

uitgevoerd in samenwerking met het waterschap.  

INCIDENTENPLAN 

Een incidentenplan bevat de procedures die moeten worden opgevolgd bij 

calamiteiten om schade aan het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. De 

calamiteiten kunnen betrekking hebben op uitval van gemalen en zuivering, lozing van gevaarlijke 

stoffen, bluswater, schade aan riolering of persleidingen, ernstige wateroverlast. De afgelopen 

periode is geen incidentenplan opgesteld. De komende periode wordt bepaald of een ‘draaiboek’ bij 

incidenten noodzakelijk is, of dat volstaan kan worden met een overzicht van de verantwoordelijke 

personen en organisaties.  
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2.2.2 INSPECTIE EN MONITORING 

Om de kwaliteit en het functioneren van het riool te bepalen wordt het riool geïnspecteerd en 

worden metingen uitgevoerd. Hieronder zijn de uitgevoerde inspecties en metingen beschreven.  

INSPECTIE RIOLERING 

In het vorige GRP was opgenomen dat jaarlijks 10% van het rioolstelsel geïnspecteerd 

wordt. In totaal heeft de gemeente Albrandswaard circa 126 kilometer riolering. Jaarlijks 

zou derhalve circa 13 kilometer geïnspecteerd moeten worden. In 2013 is circa 17 kilometer 

geïnspecteerd, in 2014 circa 14 kilometer en in 2015 circa 3 km. In 2015 is minder geïnspecteerd 

omdat vrijwel het gehele stelsel op dit moment recent geïnspecteerd is. 

 
Figuur 1: Geïnspecteerde lengte riolering per jaar 

MONITOREN RIOLERING EN GRONDWATER 

De gemalen en een aantal overstorten worden gemonitord. De meetgegevens 

geven inzicht in het functioneren van de riolering en kunnen gebruikt worden bij 

het verbeteren van het rioolmodel. De meetgegevens van overstorten en gemalen zijn opgenomen 

in de gemalenhoofdpost. 

CONTROLE OP BEDRIJVEN 

Bij bedrijven wordt door de milieudienst (DCMR) toezicht gehouden op naleving van de 

regels uit de Wet milieubeheer. Controles zijn algemeen. Er zijn enkele bedrijven met 

voorschriften ten aanzien van de lozing in de vergunning. Zij moeten voor lozing bijvoorbeeld eerst 

zelf zuiveren. Hier controleert de DCMR op bij de bedrijfsbezoeken. Voor de controles wordt een 

jaarprogramma opgesteld, waarbij met name gestuurd wordt op risico's en daarnaast projectmatig 

gewerkt wordt per branche. Risicovolle bedrijven worden hierbij vaker bezocht. 
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2.2.3 ONDERHOUD 

Om de kwaliteit en het functioneren van de riolering op peil te houden worden het riool, de gemalen 

en kolken jaarlijks gereinigd. Hieronder is beschreven welke onderhoudsactiviteiten de afgelopen 

jaren hebben plaatsgevonden.  

REINIGEN RIOLERING 

In het vorige GRP is opgenomen dat jaarlijks 20% van het stelsel preventief wordt 

gereinigd. Dit is de afgelopen jaren conform het beleid uitgevoerd. De randvoorzieningen 

zijn 1x per jaar gereinigd.  

REINIGING EN INSPECTIE (DRUK)GEMALEN 

Jaarlijks zijn alle grotere gemalen conform planning 2x geïnspecteerd en gereinigd. De 

drukgemalen zijn 1x per jaar gereinigd en geïnspecteerd.   

REINIGING KOLKEN 

Jaarlijks zijn alle kolken (circa 9.100 stuk) 1 keer gereinigd.  

 

2.2.4 MAATREGELEN 

Hieronder wordt beschreven welke riolering de afgelopen periode nieuw is aangelegd, welke 

riolering is vervangen of gerepareerd en welke gemalen zijn vernieuwd.  

NIEUWBOUWPROJECTEN 

In 2014 is riolering aangelegd voor het nieuwbouwplan Essendael. Dit is een gescheiden 

rioolstelsel. Het hemelwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het 

vuilwater wordt via een gemaal afgevoerd naar de zuivering. In 2014 is in Essendael circa 1.000 

meter vuilwater riool en 1.000 meter hemelwater riool aangelegd.  
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VERVANGING VAN RIOLERING 

Sinds 2013 is de riolering vervangen in de straten: 

○ Watering, ’t Wiel (Poortugaal): vervangen en afgekoppeld
1
 

○ Burgemeester Breebaartlaan / Prins Bernhardstraat (Poortugaal): vervangen 

○ Groenenboomstraat, De Haanstraat e.o. (Rhoon): vervangen 

○ Zantelweg (Rhoon): vervangen 

○ Werkersdijk (Rhoon): vervangen 

○ Korhoenlaan, Mezenstraat (Rhoon): vervangen en afgekoppeld 

○ Stationsstraat (Rhoon): nieuwe aanleg 

○ Kleidijk (Rhoon): deels vervangen, deels nieuwe aanleg 

Daarnaast zijn een aantal straten, zoals de Rijsdijk (Rhoon) en Waalstraat (Rhoon) gerelined. Bij 

relinen hoeft de buis niet te worden opgegraven. Er wordt een kunststof ‘kous’ in de oorspronkelijke 

buis geplaatst, die na uitharding de waterdichtheid of stabiliteit geheel herstelt. Relinen kan alleen 

toegepast worden als de buis niet verzakt is en het riool hydraulisch goed functioneert.  

                                                                 

1
 Bij afkoppelen wordt het hemelwater niet meer via de riolering afgevoerd naar de zuivering. Het 

hemelwater wordt in een apart rioolstelsel afgevoerd naar het oppervlaktewater of stroomt direct 

over het oppervlak af naar het oppervlaktewater. 
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Figuur 2: Vervangen en nieuw aangelegde riolering 2013-2015 

VERVANGING (DRUK)GEMALEN 

De gemalen Landheer, Kwarts, Amber, Onyx en Ghijseland zijn elektrisch/mechanisch 

gerenoveerd. In 2015 zijn alle drukrioleringspompen nagelopen. In totaal is bij circa 120 

drukgemalen de besturing vervangen en zijn 60 pompen vernieuwd.  

VERBETERING STELSEL 

In 2011 is een nieuw BRP (Basisrioleringsplan) opgesteld. Dit BRP bevat maatregelen met 

als doel het beter benutten van de 5 randvoorzieningen (paragraaf 4.2.4) en het 

wegnemen van enkele knelpunten die leiden tot plaatselijk water op straat of stankoverlast. Met een 

vinkje is onderstaand aangegeven welke maatregelen zijn uitgevoerd, met een kruisje welke 

maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. 

 Verhogen overstort P2660 van NAP -0,71 m naar NAP -0,60 m. 

 Verwijderen interne overstort P2472 
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 Verhogen overstort R5335 van NAP -1,65 m naar NAP -1,35 m. 

 Verhogen overstort R5890 van NAP -1,12 m naar NAP -1,00 m 

 Verhogen pompcapaciteit Overhoeken II van 17 m3/h naar 40 m3/h (pompen hadden 

deze capaciteit al) 

 Dichtzetten overstort R4045 

 Verbeteren doorspoeling watergang middels stuw en afkoppeling hemelwater nabij 

Achterweg/De Meeting (i.p.v. bouw bergbezinkbassin) 

 Dichtzetten van de overstort P3195. 

 Verhogen overstort P5582 van NAP -0,74 m naar NAP -0,64 m. 

 Verhogen overstort R3160 van NAP -1,51 m naar NAP -1,35 m 

 Verhogen overstort R5630 van NAP -1,15 m naar NAP -1,05 m 

 Dichtzetten overstort R3250 

 Dichtzetten overstort R2371 

Nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd. In 2016 worden de voorgestelde maatregelen met behulp 

van meetgegevens getoetst. In 2017 is budget gereserveerd voor uitvoering van maatregelen.  

2.2.5 FACILITAIR 

GEGEVENSBEHEER 

Het beheersysteem van Albrandswaard is actueel. Revisies worden regelmatig door 

de gemeente zelf verwerkt. Inspectiegegevens worden in een apart systeem 

opgeslagen. Op dit moment loopt een aanbestedingstraject voor een gezamenlijk beheersysteem 

van de drie BAR-gemeenten. Het nieuwe beheerpakket maakt gebruik van het Gegevens 

Woordenboek Stedelijk Water (GWSW).  

2.2.6 PERSONELE EN FINANCIËLE MIDDELEN 

PERSONEEL 

De beheertaken worden opgepakt door de bar-organisatie. De vergelijking met het oude GRP is 

daardoor niet meer te maken. De in het vorige GRP voorgestelde 0,5 fte inhuur voor planvorming en 

beheer wordt niet benut. 

FINANCIËN 

De jaarlijkse budgetten worden niet volledig uitgegeven. De afgelopen jaren is de voorziening 

riolering daarom sterk toegenomen. Besloten is daarom voor 2016 de rioolheffing niet te laten 

stijgen. Voor 2016 bedraagt de heffing voor een eenpersoonshuishouden € 208,42, voor 

meerpersoonshuishoudens  € 277,89. In het oude GRP was voor 2016 een meerpersoons-

rioolheffing voorzien van € 276. Dit betrof echter prijspeil 2012. Met een jaarlijks indexering van 

1,0% zou de heffing in 2016 € 287 bedragen. De heffing stijgt in het oude GRP de komende jaren 

door tot € 370 (prijspeil 2016).  
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Figuur 3: rioolheffing conform oude GRP (prijspeil 2016) 
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GEWENSTE SITUATIE 

3.1 SAMENVATTING 

Riolering heeft tot doel het beschermen van: de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, 

de bodem, het grond- en oppervlaktewater. De gemeente is daarom verantwoordelijk voor de 

inzameling van het stedelijk afvalwater en hemelwater. Daarnaast probeert zij eventuele nadelige 

gevolgen van de grondwaterstand te beperken. Om dit te bewerkstelligen legt de gemeente zichzelf 

(functionele) eisen op.  

3.2 MISSIE EN DOELEN 

De gemeente Albrandswaard streeft naar een duurzame en doelmatige invulling van de 

rioleringszorg. Bescherming van: 

 de volksgezondheid 

 de kwaliteit van de leefomgeving (behoud van droge voeten)  

 de bodem en het grond- en oppervlaktewater  

staan hierbij voorop. Bij het dagelijks beheer en uit te voeren maatregelen wordt gezocht naar de 

meest duurzame oplossing. De levensduur van onderdelen wordt zo mogelijk verlengd, er wordt 

gekozen voor energiezuinige pompen en water wordt niet onnodig verpompt.  

De gewenste situatie wordt vastgelegd met doelen voor de komende periode. Er wordt onderscheid 

gemaakt naar doelen per zorgplicht: 

 
Zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 
Zorg voor inzameling en verwerking van hemelwater (dat een particulier niet 

redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 
Zorg voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om 

structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, voor de aan de grond 

gegeven bestemming, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover 

het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 

waterschap of de provincie behoort. 

Om de doelen te kunnen realiseren moeten eisen worden gesteld aan de toestand en het 

functioneren van de riolering (functionele eisen).  

3.3 FUNCTIONELE EISEN STEDELIJK AFVALWATER 

Riolering is in de basis aangelegd om de volksgezondheid te beschermen. Om de 

volksgezondheid te beschermen moet het afvalwater probleemloos ingezameld en 

getransporteerd worden naar de afvalwaterzuivering, of lokaal dient het afvalwater gezuiverd te 

worden. Om dit te realiseren worden de volgende eisen gesteld aan het rioolstelsel.  

 

3 
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1. ALLE PERCELEN ZIJN AANGESLOTEN 

Alle percelen waar afvalwater wordt geproduceerd zijn aangesloten op de riolering. In 

Albrandswaard is de huisaansluiting tot aan het hoofdriool eigendom en verantwoordelijkheid van 

de bewoner. De komende periode wordt bepaald of dit uitgangspunt gehandhaafd blijft.  

2. DE (AFVOER)CAPACITEIT BIJ DROOG WEER IS VOLDOENDE 

Stank en rotting worden voorkomen doordat gemalen het water voldoende snel naar de zuivering 

verpompen. Daarnaast wordt getracht door een goed stelselontwerp stilstaand afvalwater door 

verzakking te voorkomen. Op een aantal locaties, zoals bij lozingspunten van persleidingen, komt 

H2S gas (waterstofsulfide) vrij dat de buizen aantast. Wanneer sprake is van aantasting neemt de 

gemeente hiertegen adequate maatregelen, zoals bijvoorbeeld het coaten en relinen van putten en 

leidingen.  

3. DE VERVUILING VAN HET OPPERVLAKTEWATER IS BEPERKT 

In een gemengd stelsel worden afvalwater en hemelwater gemengd ingezameld. Bij hevige regen is 

de capaciteit van het rioleringsstelsel onvoldoende en komt een deel van het gemengde afvalwater 

tot overstort in oppervlaktewater. Wanneer deze overstort te vaak voorkomt en te veel afvalwater in 

het oppervlaktewater komt, heeft dit nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Om het aantal overstortingen te beperken moet het gemengde rioleringsstelsel voldoende water 

kunnen bergen (7 mm in het gemengde stelsel plus 2 mm in de randvoorzieningen) en afvoeren (0,7 

mm/h pompovercapaciteit in de gemengde stelsels). Wanneer het oppervlaktewater door de 

riolering toch te zwaar belast wordt, wordt in overleg met het waterschap gezocht naar doelmatige 

oplossingen.  

4. DE RIOLERING EN DE GEMALEN ZIJN IN GOEDE STAAT 

Het functioneren van het rioolstelsel en de gemalen moet in voldoende mate gewaarborgd worden. 

Storingen aan gemalen moeten direct binnenkomen op de centrale post en deze storingen moeten 

binnen 24 uur worden verholpen. Disfunctioneren van het rioolstelsel (de buizen) is vaak minder 

inzichtelijk. Video-inspecties geven een indicatie van de stabiliteit, afstroming en waterdichtheid van 

het riool. De gemeente maakt op basis van de inspecties, maar ook op basis van aanvullende 

informatie zoals leeftijd, hydraulische berekeningen en klachten de afweging of vervanging 

noodzakelijk is. Om de afstroming in het rioolstelsel goed te houden wordt het rioolstelsel in 

onderhoudsblokken gereinigd. Alle vuilwater en gemengde riolering komen daarbij eens in de 7 jaar 

aan de beurt.  

5. ER IS INZICHT IN DE TOESTAND EN HET FUNCTIONEREN VAN DE RIOLERING 

De rioleringsgegevens zijn toegankelijk via het rioolbeheersysteem. Hierin worden revisies van 

uitgevoerd werk binnen drie maanden verwerkt. Jaarlijks wordt circa 1/14
e
 deel van het vrijverval 

riool met een videocamera geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties worden beoordeeld en 

opgenomen in het beheersysteem. De meetgegevens van overstorten en gemalen worden gedeeld 

met het waterschap. Er is een actueel rioolmodel dat continu wordt aangepast op basis van 

meetgegevens en mutaties in de buitenruimte.  
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6. ER ZIJN GEEN ONGEWENSTE LOZINGEN 

Om de inzameling goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat geen ongewenste lozingen 

plaatsvinden. Dit zijn lozingen van chemische stoffen, die het riool (en zuivering) aantasten, of 

lozingen met een te grote capaciteit. Controle op bedrijfsmatige lozingen vinden incidenteel plaats. 

7. HET AFVALWATERAANBOD EN DE CAPACITEIT VAN DE ZUIVERING ZIJN OP ELKAAR 

AFGESTEMD 

Het ingezamelde afvalwater dient uiteindelijk door het waterschap bij de rioolwaterzuivering 

gezuiverd te worden. De capaciteit van de zuivering moet daarom overeenkomen met het actuele 

afvalwateraanbod vanuit de gemeente en eventuele toekomstige ontwikkelingen. De gemeente en 

het waterschap maken op basis van een basisrioleringsplan afspraken in een afvalwaterakkoord over 

de af te voeren hoeveelheid afvalwater.  

3.4 FUNCTIONELE EISEN HEMELWATER 

Het voorkomen van wateroverlast en het beperken van oppervlaktewatervervuiling zijn 

prioriteiten op het gebied van hemelwaterafvoer. Om hieraan te kunnen voldoen moet het 

regenwater probleemloos worden ingezameld (daar waar de perceeleigenaar niet in staat is dit zelf 

te doen) en worden verwerkt. Verwerking kan inhouden infiltreren in de bodem, via het oppervlak 

afvoeren naar nabij gelegen oppervlaktewater of afvoeren via de riolering. Om bovenstaande te 

kunnen realiseren worden de volgende eisen gesteld aan het rioolstelsel.  

1. VOLDOENDE CAPACITEIT OM WATEROVERLAST ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN 

Allereerst moet het stelsel en de bovenliggende buitenruimte voldoende capaciteit hebben om 

wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Voordat ingegaan wordt op de capaciteit van het 

stelsel is het noodzakelijk om te definiëren wat onder wateroverlast wordt verstaan. Niet iedere 

situatie waarbij water op straat optreedt, kan gezien worden als overlast. Conform het standpunt 

van de stichting Rioned maakt de gemeente bij 'water op straat' onderscheid tussen: 

o Hinder: kort durende beperkte hoeveelheden 'water op straat' (tussen de trottoirbanden), 

met een duur van 15 tot 30 minuten; 

 

o Ernstige hinder: forse hoeveelheden 'water op straat', ondergelopen tunnels, opdrijvende 

putdeksels, met een duur van 30 tot 120 minuten; 

 

o Overlast: langdurig en op grote schaal 'water op straat', water in winkels en woningen met 

materiële schade en ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 

In de bestaande situatie mag bij hevige regen water op straat staan (hinder / ernstige hinder). Zo 

lang het water op straat tussen de trottoirbanden blijft is dit acceptabel. Wanneer water in 

woningen of winkels stroomt is sprake van overlast. Bij overlast dient de afweging gemaakt te 

worden of de kosten voor het verminderen van de kans op overlast opwegen tegen de incidentele 

kosten voor het verhelpen van de schade. De emoties die waterschade bij particulieren teweeg 

kunnen brengen dienen ook in de afweging betrokken te worden. Bij overlast volgt altijd nader 

onderzoek van de gemeente.  
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Bij ontwerp van een nieuw stelsel wordt voor de bepaling van de capaciteit van het riool uitgegaan 

van een bui die statistisch gezien één keer in de twee jaar voorkomt (bui 08, 20 mm in één uur) en 

een bui die statistisch gezien één keer in de vijf jaar voorkomt (bui 09, 30 mm in één uur). In de 

modelberekening mag bij bui 08 geen water op straat staan, bij bui 09 is de duur van water op straat 

beperkt tot 30 minuten. Bij ontwerp van een nieuw stelsel moet daarnaast een ruime berging 

aanwezig zijn in de openbare ruimte, zodat overlast in woningen en winkels wordt voorkomen.  

2. DE VERVUILING VAN HET OPPERVLAKTEWATER MOET BEPERKT ZIJN 

Albrandswaard heeft naast gemengde riolering ook (verbeterd) gescheiden riolering, waarbij het 

afvalwater en hemelwater in aparte buizen wordt ingezameld. Ook hierbij geldt dat voorkomen 

moet worden dat hemelwater vervuild raakt (bijvoorbeeld door verkeerde aansluitingen of 

onvoldoende zuurstof) voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het rioolstelsel 

periodiek (eens in de 7 jaar) te reinigen, wordt de vuiluitworp naar het oppervlaktewater beperkt. In 

overleg met het waterschap wordt bepaald of een zuiverende voorziening noodzakelijk is, voordat 

het hemelwater op het oppervlaktewater wordt geloosd.  

Bij rioolvervanging wordt onderzocht of afkoppelen eenvoudig realiseerbaar is. Dit houdt in dat 

neerslag niet langer via de riolering naar de zuivering wordt afgevoerd, maar direct op 

oppervlaktewater wordt geloosd. Ook bij nieuwbouwprojecten wordt een gescheiden stelsel 

aangelegd, waarbij regenwater direct geloosd wordt op oppervlaktewater.  

3.5 DOELEN GRONDWATER 

De gemeente Albrandswaard heeft de inspanningsplicht om te voorkomen dat grondwater de 

bestemming van een gebied structureel belemmert. Om bovenstaande te kunnen realiseren 

worden de volgende eisen gesteld: 

1. INZICHT IN HET GRONDWATERPEIL  

Om vast te stellen of er in een gebied sprake is van structurele grondwateroverlast moet het 

grondwaterniveau op verschillende locaties in de gemeente gemeten worden. Daarnaast moeten 

klachten en meldingen van burgers jaarlijks geëvalueerd worden.  

Bij nieuwbouw dient de grondwatersituatie beoordeeld te worden. De rioolbeheerder adviseert  

hierbij over het wenselijk straat- en drempelpeil en de aanwezigheid van open water.  

2. BIJ STRUCTURELE GRONDWATEROVERLAST WORDT IS SAMENWERKING MET DE INWONERS 

GEZOCHT NAAR DOELMATIGE OPLOSSINGEN 

De gemeente onderneemt actie als er sprake is van structureel 

nadelige gevolgen als gevolg van de grondwaterstand. Bij tijdelijke 

en kortdurende problemen (zoals na extreme regenval) heeft de 

gemeente geen taak. De perceeleigenaar zal dit moeten 

accepteren of zelf maatregelen nemen. ‘Structureel’ is hierbij 

gedefinieerd als een periode van vier opeenvolgende weken per 

jaar in ten minste drie opeenvolgende jaren.  

Er is alleen sprake van een gemeentelijke taak als de gebruiksfunctie wordt aangetast. Water in de 

kruipruimte hoeft dus niet per definitie overlast te betekenen.  
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De gemeente beoordeelt of de overlast ontstaat omdat de bewoner het overtollige grondwater niet 

kwijt kan, of dat problemen ontstaan door fouten in de constructie (lekke kelder, gebrekkige 

ventilatie). Indien het laatste het geval is, is de bewoner zelf aan zet. Wanneer de problemen 

ontstaan doordat de bewoner het overtollig grondwater nergens kan lozen, heeft de gemeente de 

inspanningsplicht om het water van de bewoner over te nemen. Hierbij geldt wel dat de mogelijke 

oplossing (bijvoorbeeld aanleg van drainage in de openbare weg, waar de bewoner op kan 

aansluiten) doelmatig moet zijn en de kosten binnen de perceelgrenzen voor rekening van de 

eigenaar / bewoner zijn.  

Wanneer de gemeente maatregelen treft, is dit een inspanningsplicht. De grondwaterstand is -zeker 

in bebouwd gebied- niet volledig te sturen. De gemeente is daarom niet verantwoordelijk voor het 

regelen van de grondwaterstand. 
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HUIDIGE SITUATIE EN TOETSING 

4.1 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk wordt conform de wettelijke verplichting een overzicht gegeven van de aanwezige 

(riool)voorzieningen in de gemeente. Belangrijkste conclusie is dat Albrandswaard een jong stelsel 

heeft met over het algemeen een goede kwaliteit. Aan het eind van het hoofdstuk wordt getoetst of 

het stelsel voldoet aan de eisen die de gemeente zichzelf in hoofdstuk 3 heeft opgelegd. Uit deze 

toetsing volgt dat de gemeente aan veel van de opgelegde eisen voldoet. Aan een aantal eisen wordt 

niet voldaan. De vuilemissie naar het oppervlaktewater is met name in Poortugaal te groot. In 

Poortugaal is mogelijk ook sprake van instroom van oppervlaktewater door een lage overstort. Tot 

slot volgt uit berekeningen en meldingen dat de Warnaar gevoelig is voor water op straat. Deze 

aandachtspunten worden de komende periode aangepakt.  

4.2 BESCHRIJVING RIOOLSYSTEEM 

Het rioolsysteem van de gemeente Albrandswaard is weergegeven in figuur 3. In de 

kernen Rhoon en Poortugaal is vooral gemengde riolering aanwezig. Het afvalwater van 

Rhoon wordt via het eindgemaal in de Kievitstraat naar het eindgemaal van Poortugaal in de 

Kerkstraat verpompt. Vanuit het eindgemaal van Poortugaal wordt ingeprikt op een persleiding van 

de gemeente Rotterdam. Deze persleiding komt uit op de afvalwaterzuivering Hoogvliet. De kern 

Portland heeft een volledig gescheiden stelsel. Het hemelwater wordt direct geloosd op het 

oppervlaktewater. Het afvalwater wordt via het stelsel van de gemeente Barendrecht geloosd op de 

zuivering Barendrecht. Alle percelen in Albrandswaard zijn aangesloten op de riolering. 

4 
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Figuur 3: Overzicht rioolstelsel Albrandswaard  

4.3 OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN 

Deze paragraaf beschrijft de aanwezige voorzieningen. Dit betreft de vrijverval riolering, 

persleidingen, gemalen, overstorten, bergbezinkbassins en drainage.  

4.3.1 Vrijverval riolering 

STELSELTYPE 

In Albrandswaard is in totaal ruim 126 kilometer vrijverval riolering aanwezig, verdeeld 

over het stelseltype gemengd, vuilwater en hemelwater. Circa 48 kilometer riolering is 

gemengde riolering. Over circa 36 kilometer is een gescheiden stelsel aangelegd met een 

hemelwater en vuilwaterriool. Tot slot is op een aantal locaties afgekoppeld, en is een separate 

hemelwaterleiding aangelegd.  
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Figuur 4: Lengte (m) riolering per stelseltype 

AANLEGJAAR VRIJVERVAL RIOLERING 

In figuur 5 en 6 is het aanlegjaar van de vrijverval riolering in Albrandswaard 

weergegeven. Het stelsel van de gemeente heeft een relatief jonge leeftijdsopbouw, 

met weinig oude riolering. 72% van de buizen heeft een aanlegjaar jonger dan 1990. Slechts 7% van 

de riolering heeft een aanlegjaar ouder dan 1970. De gerelinede riolering heeft als aanlegjaar het 

jaar van relining gekregen.  

 
Figuur 5: Aanlegjaar vrijverval riolering 
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Figuur 6: Aanlegjaar vrijverval riolering  

4.3.2 Persleiding 

In Albrandswaard is ruim 13 kilometer hoofdpersleiding en 72 kilometer drukriool in het 

buitengebied aanwezig. Hoofdpersleidingen zijn hierbij de persleidingen die het afvalwater van 

een groter gebied (bemalingsgebied) naar een eindgemaal of zuivering verpompen. 

Drukpersleidingen zijn de kleinere persleidingen die het afvalwater van enkele huishoudens in het 

buitengebied afvoeren. In figuur 7 is de leeftijd van de persleidingen weergegeven. Vrijwel alle 

persleidingen en drukriolering zijn na 1980 aangelegd.  Er is nog 184 meter persleiding aanwezig uit 

1963.  
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Figuur 7: Aanlegjaar persleidingen en drukriolering 

4.3.3 Gemalen en drukgemalen 

In het stelsel van Albrandswaard zijn 39 gemalen en 227 drukgemalen. Daarnaast zijn de 

5 bergbezinkvoorzieningen voorzien van een pompinstallatie.   

4.3.4 Overstorten en bergbezinkbassins 

In het gemengde stelsel zijn 28 gemengde overstorten. De gegevens van deze overstorten zijn 

opgenomen in bijlage 2 en weergegeven op kaart in bijlage 1. Vijf overstorten zijn voorzien van 

een bergbezinkvoorziening.  

De bergbezinkvoorzieningen hebben de volgende locaties en inhoud: 

○ BBB Akkerstraat  103 m3 

○ BBL Deltawijk  118 m3 

○ BBB Groene Kruisweg 184 m3 

○ BBB Lijsterstraat  151 m3 

○ BBB Ghijseland  144 m3 

4.3.5 Drainage 

DRAINAGE  

In Albrandswaard is geen robuust drainagesysteem. Bij de ontwikkeling van bouwlocaties 

wordt weliswaar bouwdrainage aangelegd, maar deze heeft alleen een functie in de 

bouwrijpfase.  
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4.4 TOESTAND EN FUNCTIONEREN RIOOLSTELSEL 

4.4.1 INSPECTIES  

De uitgevoerde inspecties zijn niet ingevoerd in het rioolbeheersysteem, maar worden opgeslagen in 

een eigen beheerpakket. Een globale analyse van de inspectiegegevens geeft aan dat 75% van de 

geïnspecteerde strengen van goede kwaliteit is, bij 23% is sprake van een waarschuwingsmaatstaf en 

bij 2% is sprake van een ingrijpmaatstaf. Een betere analyse van de inspectiegegevens is mogelijk na 

aanschaf van het nieuwe beheerpakket. 

4.4.2 HYDRAULISCHE FUNCTIONEREN 

In 2011 is het Basisrioleringsplan opgesteld. Hierin wordt geconcludeerd dat bij een hevige bui (20 

mm in 1 uur) water op straat wordt berekend bij de Warnaar. Dit komt overeen met de ervaring van 

de gemeente. Daarnaast is de vuiluitworp naar het oppervlaktewater hoog. In overleg met het 

waterschap wordt de komende periode bepaald of het ontvangend oppervlaktewater deze belasting 

aan kan, of dat maatregelen noodzakelijk zijn.  

Uit een analyse van de meetwaarden volgt dat in de gebieden Poortugaal Noord (P017) en Tijsjesdijk 

(P006) het in het model aangenomen aangesloten verhard oppervlak groter is dan in werkelijkheid. 

Daarnaast is mogelijk sprake van instroom van oppervlaktewater in bemalingsgebied Poortugaal 

Centraal.  

4.5 TOETSING HUIDIGE SITUATIE AAN GESTELDE DOELEN 

In de onderstaande paragraaf wordt de huidige situatie zoals beschreven in dit hoofdstuk getoetst 

aan de gestelde doelen in hoofdstuk 3.  

 
ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER 

 
1. Alle percelen zijn aangesloten 

 
2. De (afvoer)capaciteit bij droogweer is voldoende 

De verblijftijd van het afvalwater in het riool is minder dan 24 uur. Er zijn geen klachten 

bekend over stank door lange verblijftijden.  

 3. De vervuiling van het oppervlaktewater is beperkt 

De gemeente heeft de maatregelen voor de basisinspanning uitgevoerd. Uit recente 

berekeningen volgt dat de vuiluitworp toch hoog is. De komende periode worden 

maatregelen uitgevoerd om de vuiluitworp te beperken. 
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4. De riolering en de gemalen zijn in goede staat 

Gemaalstoringen komen centraal binnen. Nadat de storing is beoordeeld wordt indien 

nodig direct actie ondernomen. De kwaliteit van het riool is bij 75% van de strengen ‘goed’. 

Dit is een relatief hoge score.  

 
5. Er is inzicht in de toestand en het functioneren van de riolering 

De gegevens zijn toegankelijk via het rioolbeheersysteem. Jaarlijks wordt een deel van het 

stelsel geïnspecteerd en beoordeeld. Vanaf eind 2016 worden de inspectiegegevens ook 

ingevoerd in het nieuw aan te schaffen rioolbeheersysteem. Er is inzicht in het hydraulisch 

functioneren van het stelsel en er wordt op diverse locaties gemeten. Deze meetgegevens 

zijn inzichtelijk in de hoofdpost.   

 

 

 

 

6. Er zijn geen ongewenste lozingen. 

De controle op bedrijfsmatige afvalwaterlozingen wordt verzorgd door DCMR Milieudienst 

Rijnmond. De controles zijn algemeen. Er zijn bedrijven in de gemeente met voorschriften in 

de vergunning. Zij moeten voor lozing bijvoorbeeld eerst zelf zuiveren. Hier controleert de 

DCMR op bij de bedrijfsbezoeken. 

Er is vermoedelijk instroom van oppervlaktewater in het bemalingsgebied Poortugaal 

Centraal. De komende periode wordt dit nader onderzocht en zo nodig aangepakt.  

 
7. Het afvalwateraanbod en de capaciteit van de zuivering zijn op elkaar afgestemd.  

De gemeente en het waterschap hebben overeenstemming over de hoeveelheid te lozen 

afvalwater. Deze hoeveelheid wordt niet overschreden. Er wordt echter niet direct geloosd 

op de zuivering, maar er wordt ingeprikt op een persleiding van de gemeente Rotterdam. 

De komende periode wordt onderzocht of de afvoer vanuit Albrandswaard en Rotterdam 

met sturing beter op elkaar afgestemd kan worden en worden de afspraken over de 

lozingssituatie vastgelegd.   

 

 
ZORGPLICHT HEMELWATER 

 
1. Voldoende capaciteit om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.  

In het Basisrioleringsplan wordt geconcludeerd dat bij een hevige bui (20 mm in 1 uur) 

water op straat wordt berekend bij de Warnaar. Dit komt overeen met de ervaring van de 

gemeente. De komende periode worden maatregelen uitgevoerd waarmee de kans op 

wateroverlast wordt beperkt. 

 
2. De vervuiling van het oppervlaktewater moet beperkt zijn 

Bij de gemeente zijn geen foutieve aansluitingen (vuilwater aangesloten op hemelwater) 

bekend. Bij constatering van een foutieve aansluiting wordt deze verholpen. Er wordt niet 

structureel onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen. Alleen bij meldingen of wanneer 
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uit inspecties blijkt dat er sprake is van foutieve aansluitingen, wordt nader onderzoek 

gedaan. Het rioolstelsel wordt periodiek gereinigd om  de vuiluitworp te beperken. Bij 

nieuwbouw wordt gekozen voor een gescheiden stelsel.  

 

 
ZORGPLICHT GRONDWATER 

 1. Inzicht in het grondwaterpeil  

De gemeente heeft geen grondwatermeetnet. Alleen incidenteel wordt het grondwater 

gemeten.   

 2. Bij structurele grondwateroverlast wordt in samenwerking met de inwoners gezocht naar 

doelmatige oplossingen 

De gemeente geeft bij grondwateroverlast advies aan burgers.  

 

4.6 CONCLUSIE 

De gemeente heeft een goed inzicht in het functioneren en de kwaliteit van het rioolstelsel. De 

kwaliteit van het stelsel is goed. Er is weinig zeer oude riolering en uit de inspecties volgt dat de 

kwaliteit van de buizen over het algemeen goed is. Aandachtspunt betreft het functioneren bij 

neerslag. Uit het Basisrioleringsplan volgt dat de vuiluitworp met name in Poortugaal hoog is. Ook 

wordt water op straat berekend bij de Warnaar. Tot slot is er mogelijk instroom van 

oppervlaktewater in het bemalingsgebied Poortugaal Centraal. De gemeente heeft weinig inzicht in 

de grondwaterstand, er wordt niet structureel gemeten. De komende periode worden maatregelen 

uitgevoerd om deze situatie  te verbeteren. Deze maatregelen zijn opgenomen in de strategie, 

hoofdstuk 5.  
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STRATEGIE 

5.1 SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk wordt de strategie voor de komende jaren bepaald. Deze strategie bestaat deels uit 

het in stand houden van het bestaande stelsel. Hiervoor worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd 

zoals het reinigen, inspecteren en repareren van de riolering en de gemalen. Daarnaast worden 

plannen opgesteld om het stelsel te verbeteren. Deze plannen hebben met name betrekking op het 

hydraulisch functioneren van het stelsel, met name in Poortugaal. In Poortugaal is de vuilemissie 

hoog, is mogelijk sprake van instroom van oppervlaktewater en zijn meldingen bekend van 

wateroverlast in de Warnaar. Na de planvorming in 2016 worden de maatregelen in 2017 

uitgevoerd. In 2017 wordt een klimaatverkenning uitgevoerd, waarbij kwetsbare locaties voor 

wateroverlast (in woningen of winkels) in beeld worden gebracht. Naast het functioneren van de 

riolering is hierbij de waterberging in de openbare ruimte van belang. Tot slot wordt jaarlijks een 

deel van het rioolstelsel en een aantal gemalen vervangen.  

5.2 OVERZICHT STRATEGIE 

In hoofdstuk 4 komen een aantal aandachtspunten naar voren met betrekking tot het hydraulisch 

functioneren in de wijk Poortugaal. De komende 5 jaar worden maatregelen uitgevoerd om die 

situatie te verbeteren. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om de bestaande voorzieningen in stand 

te houden. Tot slot is er sprake van aanleg van voorzieningen bij nieuwbouw. De geplande 

maatregelen voor de komende periode zijn opgenomen in tabel 1 en zijn in de onderstaande 

paragrafen uitgewerkt. In bijlage 4 is de volledige exploitatiebegroting opgenomen.  

  

5 
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Maatregel 2016 2017 2018 2019 2020 

Planvorming        

Beperken emissie Poortugaal € 15.000     

Klimaatverkenning  € 15.000    

Onderzoek gemaal Rhoon    € 15.000   

Nader te bepalen     € 15.000  € 15.000 

      

Onderzoek      

Inspectie Riolering  € 18.000  € 18.000  € 18.000  € 18.000  € 18.000 

Inmeten putten  € 5.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000 

Monitoring overstorten  € 17.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000  € 8.000 

Meten en monitoring   € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

      

Onderhoud      

Reiniging Riolering  €  36.000  €  36.000  €  36.000  €  36.000  €  36.000 

Reiniging kolken  € 33.556  € 33.556  € 33.556  € 33.556  € 33.556 

Reparaties hoofdriool  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000 

Klein onderhoud riolering  € 200.000  € 200.000  € 200.000  € 200.000  € 200.000 

Beheer gemalen  € 393.490  € 393.490  € 393.490  € 393.490  € 393.490 

Onderhoud waterwegen  € 47.769  € 47.769  € 47.769  € 47.769  € 47.769 

      

Maatregelen      

Vervangen riolering  € 420.000  € 420.000  € 420.000  € 420.000  € 420.000 

Vervangen gemalen      

- vervanging eindgemaal 

Poortugaal (mech/el) 
  € 300.000    

- vervangingsprogramma 

overige gemalen 
 € 240.000  € 95.000  € 18.000  € 48.000  € 15.000 

Vervangen drukgemalen  € 69.000  € 69.000  € 69.000  € 69.000  € 69.000 

Vervangen persleidingen - - - - - 

Optimaliseren stelsel   € 500.000    

Aanleg grondwatermeetnet    € 20.000   

      

Facilitair      

Personeel   € 174.720  € 174.720  € 174.720  € 174.720  € 174.720 

Aanschaf nieuw beheersysteem  € 18.000     

Doorbelasting concernkosten   € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000 

Tabel 1: Strategie 2017-2020 
 
De activiteiten in tabel 1 zijn onderstaand nader uitgewerkt.  
 

5.3 PLANVORMING 

Planvorming geeft richting aan de activiteiten en maatregelen die nodig zijn om het rioolsysteem 

goed te laten functioneren. De komende periode worden in ieder geval de volgende plannen 

opgesteld.  

○ 2016: Hydraulisch functioneren Poortugaal. Uit verschillende studies en meldingen volgt dat 

er een aantal hydraulische problemen bestaan in Poortugaal. De vuilemissie is hoog, er is 

vermoedelijk sprake van instroom van oppervlaktewater en in de Warnaar wordt 
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wateroverlast gemeld. In 2016 worden de maatregelen bepaald die deze situatie moeten 

verbeteren. In 2017 worden deze maatregelen uitgevoerd. 

○ 2016: Sturing gemaal Poortugaal en gemalen Rotterdam. Gemaal Poortugaal loost op een 

persleiding van Rotterdam vanuit gemaal Toscalaan. De afvoer vanuit beide gemalen kan 

mogelijk beter op elkaar worden afgestemd door het aanbrengen van sturing. In 2016 

wordt dit nader onderzocht.  

○ 2017: Klimaatverkenning. In de klimaatverkenning worden de gevolgen van 

klimaatveranderingen voor de gemeente in beeld gebracht. De kwetsbare locaties bij hevige 

regen en mogelijke oplossingsrichtingen worden bepaald. Hierbij wordt niet alleen gekeken 

naar de capaciteit van de riolering, maar juist ook naar de inrichting van de openbare 

ruimte bovengronds. De klimaatverkenning wordt gezamenlijk met het waterschap 

opgepakt, onder regie van de gemeente.  

○ 2017: Rioolvreemd water. Rioolvreemd water is water dat niet thuis hoort in het riool, maar 

er toch in terecht komt. Dit kan grondwater zijn dat via lekkages of aangesloten drainages 

het riool instroomt, of instromend oppervlaktewater over de overstorten. In 2017 wordt 

nader onderzoek gedaan naar het in beeld brengen van de hoeveelheid rioolvreemd water 

per gebied. Het onderzoek meten en monitoring is hierbij ondersteunend.  

○ 2018: Onderzoek gemaal Rhoon. Voor 2022 is vervanging van het gemaal Rhoon (M&E) 

voorzien. Het gemaal heeft een beperkte keldercapaciteit. Onderzocht wordt of het gemaal 

op de huidige locatie aangepast kan worden, of dat het gemaal verplaatst moet worden om 

optimaal te kunnen functioneren.    

Voor ondersteuning bij bovenstaande onderzoeken en nieuwe beleidsvragen wordt jaarlijks € 15.000 

gereserveerd in het budget ‘Riolering planmatig onderhoud – Advieskosten’.  

5.4 ONDERZOEK 

5.4.1 INSPECTIE RIOLERING 

Jaarlijks wordt 1/14
e
 deel van het riool geïnspecteerd. Dit komt overeen met circa 9 kilometer. De 

jaarlijkse kosten bedragen daarmee € 18.000,-. De inspecties worden in combinatie met de reiniging 

uitgevoerd. Samen met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk is een bestek gemaakt voor de 

werkzaamheden. 

5.4.2 INMETEN PUTTEN 

Actuele gegevens over de hoogteligging van het riool zijn essentieel voor het uitvoeren van 

betrouwbare hydraulische berekeningen. Door zettingen wijzigt deze hoogteligging in de jaren. 

Jaarlijks wordt daarom een deel van het stelsel ingemeten. Het budget dat hiervoor jaarlijks 

gereserveerd wordt bedraagt € 5.000,-.  

5.4.3 MONITORING OVERSTORTEN 

Een groot aantal overstorten wordt continue gemonitord. De hieruit volgende gegevens zijn een 

belangrijke input voor de analyses van het hydraulisch functioneren. De jaarlijkse kosten voor de 

monitoring en het onderhoud aan de meters bedragen € 17.000,-. In 2016 loopt het huidige contract 

af, de verwachting is dat de kosten teruggebracht kunnen worden naar € 8.000,- per jaar.  
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5.4.4 METEN EN MONITORING BAR-GEMEENTEN 

Meten en monitoring is een gezamenlijk project van de BAR-gemeenten en het waterschap 

Hollandse Delta. In het project worden de stelsels van de gemeenten gemodelleerd en vergeleken 

met meetwaarden bij de gemalen en overstorten. Er wordt hierdoor beter inzicht verkregen in de 

werking van het rioolstelsel en knelpunten kunnen hierdoor beter gesignaleerd worden. Het project 

moet leiden tot meer inzicht, slimmere investeringen en daardoor besparingen op de investeringen. 

De jaarlijkse kosten bedragen € 15.000. 

5.5 ONDERHOUD 

5.5.1 REINIGING RIOLERING 

Het budget voor reiniging is bepaald op basis van een reinigingsfrequentie van eens in de 7 jaar. Met 

een totale lengte van het vrijverval riool van 126 kilometer betekent dit dat jaarlijks 18 kilometer 

riolering gereinigd moet worden. De eenheidsprijs voor reinigen bedraagt  

€ 2,- per meter. Het benodigde budget bedraagt € 36.000,-. 

5.5.2 REINIGING KOLKEN EN STRATEN 

De kosten voor het kolkenreinigen worden voor 75% doorbelast aan de rioolheffing (25% wordt 

bekostigd uit de algemene middelen), voor de slibafvoer is dit 100%. Straatreiniging wordt voor 2,5% 

doorbelast aan de rioolheffing. Deze keuze is te rechtvaardigen omdat vervuilde kolken leiden tot 

een beperkte afvoer van hemelwater en vervuiling van het hoofdriool. De doorbelasting aan de 

rioolheffing bedraagt € 33.556,-. 

5.5.3 REPARATIES HOOFDRIOOL 

Jaarlijks worden bij de rioolinspecties schades geconstateerd. Voorbeelden van schades zijn 

scheuren, openstaande voegen of ingroeiende wortels. Om deze schades aan het hoofdriool te 

verhelpen is een jaarlijks budget beschikbaar van € 15.000,-  

5.5.4 KLEIN ONDERHOUD RIOLERING 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het verhelpen van verstoppingen, reparatie van kolken en 

huisaansluitingen en het ophalen van verzakkingen. Het budget voor klein onderhoud is gesteld op  

€ 200.000,-. Geadviseerd wordt jaarlijks te beoordelen of dit budget afdoende, te ruim of te krap is.  

5.5.5 BEHEER EN ONDERHOUD GEMALEN 

Voor het beheer en onderhoud van de gemalen is een jaarlijks budget benodigd van € 393.000. Het 

betreft het onderhoud van de eindgemalen, ondergemalen, drukgemalen en bergbezinkgemalen. Uit 

het budget worden tevens de energiekosten bekostigd. Voor de eindgemalen in Poortugaal en 

Rhoon ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage van het waterschap. Voor de lozing vanuit 

Portland richting Barendrecht betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan de gemeente 

Barendrecht. Hierbij wordt alleen op stroomverbruik afgerekend. 
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5.5.6 ONDERHOUD WATERWEGEN 

De jaarlijkse baggerkosten worden voor 25% bekostigd vanuit de rioolheffing, 75% wordt bekostigd 

vanuit de algemene middelen. Baggeren is noodzakelijk om de capaciteit van de watergangen op peil 

te houden, en is daarmee noodzakelijk om het hemelwater zonder overlast af te kunnen voeren. 

Daarnaast zorgen overstorten voor vervuiling van de watergangen. De doorbelasting aan de 

rioolheffing bedraagt € 47.769,-. 

5.6 MAATREGELEN  

De komende jaren wordt riolering aangelegd bij nieuwbouwprojecten en worden riolering en 

gemalen vervangen om het bestaande stelsel op een goed kwaliteitsniveau te houden. Tot slot zijn 

investeringen noodzakelijk om het stelsel verder te verbeteren.  

5.6.1 WONINGBOUWPROJECTEN 

De aanleg van de riolering bij woningbouwprojecten zoals Essendael wordt bekostigd uit de 

grondexploitatie. In dit GRP zijn voor deze woningbouwprojecten daarom geen kosten geraamd. Bij 

grootschalige woningbouwprojecten wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Bij kleinschalige 

projecten kan het noodzakelijk zijn om op het bestaande gemengde riool aan te sluiten. In deze 

gevallen wordt getracht verhard oppervlak af te koppelen op nabijgelegen open water.  

Bij nieuwe ruimtelijke plannen is het conform het Besluit ruimtelijke ordening verplicht om een 

watertoets uit te voeren. De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren en 

beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van 

de watertoets betekent in feite dat gemeente en waterschap samenwerken bij het uitwerken van 

ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied en de 

omgeving worden voorkomen. Op deze manier is het waterschap in een vroeg stadium bij de 

planvorming betrokken. 

5.6.2 VERVANGING VRIJVERVAL RIOLERING 

De gemeente bepaalt op basis van inspecties welke riolen jaarlijks vervangen moeten worden. 

Factoren die hierbij meewegen en de prioriteit bepalen zijn: 

 De in de inspectie geconstateerde schadebeelden. 

 De leeftijd van het riool. 

 Hydraulisch functioneren. Water op straat of verzakkingen in het riool waardoor verloren 

berging ontstaat kunnen een extra reden zijn om over te gaan op vervanging. 

 Kwaliteit buitenruimte. Vervanging van het riool wordt zo mogelijk gecombineerd met een 

reconstructie van de buitenruimte. De kosten en overlast voor bewoners worden hierdoor 

beperkt 

Om het jaarlijkse vervangingsbudget te bepalen wordt gerekend met een theoretische levensduur. In 

Albrandswaard werd in het verleden altijd een theoretische levensduur gehanteerd van 50 jaar. 

Onder andere op basis van inspectiegegevens en ervaringen van andere gemeenten is de levensduur 

verlengd naar 60 jaar.  
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Bij het bepalen van de vervangingskosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Basis voor het bepalen van deze eenheidsprijzen zijn de eenheidsprijzen opgesteld door 

Rioned (Leidraad Riolering D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg). 

 De eenheidsprijzen zijn vermenigvuldigd met 0,85 omdat risicovol geraamd is.  

 Bij vervanging van een gescheiden stelsel worden de eenheidsprijzen vermenigvuldigd met 

0,75. In de eenheidsprijzen zijn namelijk kosten opgenomen voor graafwerkzaamheden en 

het herstellen van de wegverharding. Bij een gescheiden stelsel liggen het vuilwater- en het 

hemelwaterriool naast elkaar in de zelfde weg. Graven en herstellen van de wegverharding 

hoeft dus maar één keer uitgevoerd te worden.  

 In de eenheidsprijzen is geen rekening gehouden met het vervangen van gemengde 

riolering door een gescheiden stelsel.  

In figuur 8 is het overzicht van de vervangingskosten weergegeven. De totale vervangingswaarde van 

het vrijvervalstelsel bedraagt € 55.000.000,-. In de periode 2016-2025 moet € 4,2 miljoen (€ 420.000 

per jaar) geïnvesteerd worden in rioolvervanging. In de jaren daarop volgend moet jaarlijks circa  

€ 600.000 per jaar in het riool geïnvesteerd worden. Vanaf 2056 nemen de jaarlijkse 

vervangingskosten sterk toe.  

 
Figuur 8: Vervangingskosten vrijverval riolering (gesommeerd in perioden van 10 jaar) 

5.6.3 VERVANGING PERSLEIDINGEN 

Ook voor de persleidingen wordt een theoretische levensduur gehanteerd van 60 jaar. De totale 

vervangingswaarde van de persleidingen in Albrandswaard bedraagt € 5.500.000. Veruit de meeste 

persleidingen (drukriolering) moeten na 2045 vervangen worden. Op basis van leeftijd is in 2023 de 

eerste vervanging gepland van de hoofdpersleiding in Rhoon.  
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Figuur 9: Vervangingskosten persleidingen  

5.6.4 VERVANGING GEMALEN EN DRUKGEMALEN 

Gemalen. De planning voor de gemalen is opgenomen in bijlage 5. De gemiddelde kosten per jaar 

voor de mechanisch/electrische vervanging bedragen € 95.000 per jaar. In 2017 staat de 

mechanisch/elektrische vervanging van gemaal Poortugaal gepland. De verwachte kosten hiervoor 

bedragen € 300.000,-. De eerste bouwkundige vervanging is gepland in 2050.  

Drukgemalen. De gemeente heeft 224 drukgemalen in beheer. De vervangingskosten voor een 

drukgemaal (mech/el) bedragen circa  € 4.600,- en de levensduur circa 15 jaar. De gemiddelde 

kosten voor vervanging van drukgemalen bedragen daarmee € 69.000 per jaar. 

5.6.5 OPTIMALISATIE STELSEL 

In 2016 wordt onderzocht hoe het stelsel met name in Poortugaal verbeterd kan worden zodat de 

vuilemissie beperkt wordt, de kans op wateroverlast in de Warnaar afneemt en geen sprake meer is 

van instroom van oppervlaktewater. Voor de verbetermaatregelen wordt in 2017 € 500.000 

gereserveerd.  

5.6.6 GRONDWATERMEETNET 

Om meer inzicht te krijgen in de grondwaterstand wordt in 2018 een grondwatermeetnet aangelegd. 

De meetgegevens moeten meer inzicht geven in probleemlocaties. De kosten voor aanleg van het 

meetnet bedragen circa € 20.000,-.  
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5.7 FACILITAIR  

Vanuit de organisatie zijn middelen noodzakelijk om een goede uitvoering van de rioleringszorg 

mogelijk te maken. Dit betreft personeel, software en overige concernkosten.  

5.7.1 PERSONEEL 

Het rioolbeheer in Albrandswaard wordt ondersteund vanuit de BAR. Uitgaande van een totaal aan 

personeelslasten van € 848.981 wordt een bedrag van € 174.720 (20,58 %) toegerekend aan de 

gemeente Albrandswaard. 

5.7.2 SOFTWARE 

In 2016 wordt samen met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk een nieuw rioolbeheerpakket 

aangeschaft. Voor aanschaf van dit pakket is € 18.000 gereserveerd. Voor onderhoud en 

abonnementskosten van het rioolbeheerpakket en het gemalenbeheerpakket is jaarlijks een budget 

beschikbaar van € 10.718,-.  

5.7.3 DOORBELASTING CONCERNKOSTEN 

Een deel van de kosten voor huisvesting en management kan worden doorbelast aan de rioolheffing. 

Welk deel van de kosten dit exact is, wordt in 2016/2017 bepaald. Hiervoor worden richtlijnen vanuit 

het Rijk afgewacht. Voor de rioolheffingsberekening (hoofdstuk 6) wordt vooruitlopend op een 

nadere berekening uitgegaan van € 100.000,- vanaf 2017.  
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MIDDELEN EN KOSTENDEKKING 

6.1 SAMENVATTING 

De strategie zoals weergegeven in hoofdstuk 5 is bepalend voor de benodigde personele capaciteit 

en financiële middelen. De personele capaciteit was conform de handreiking Leidraad Riolering 

onvoldoende. De capaciteit in de BAR-organisatie wordt daarom uitgebreid. Voorgesteld wordt de 

rioolheffing in 2017 te verlagen met 4% naar € 267,-. De heffing kan vervolgens lange tijd constant 

blijven.  

6.2 PERSONELE CAPACITEIT 

6.2.1 GEADVISEERDE CAPACITEIT 

De Leidraad Riolering (module D2000) geeft een handreiking voor de benodigde personele capaciteit 

riolering. Deze benadering is globaal, en onder andere afhankelijk van de mate van uitbesteding. In 

tabel 3 is de gewenste capaciteit voor de riolering op basis van de Leidraad Riolering inzichtelijk 

gemaakt. Hierbij is er vanuit gegaan dat verwerken van revisiegegevens grotendeels wordt 

uitbesteed aan de afdeling Geo-informatie. Uren voor voorbereiding en toezicht bij maatregelen zijn 

buiten beschouwing gelaten omdat deze opgenomen zijn in de investeringsbudgetten en uitgevoerd 

worden door een andere afdeling.  

Tijdsbesteding  Tijdsbesteding dagen/jaar 

Planvorming, onderzoek en facilitair  252 

Onderhoud  239 

Totaal dagen regulier werk 491 

Totaal fte regulier werk (175 d/jaar) 2,8 

Tabel 3: Gewenste personele capaciteit  

6.2.2 HUIDIGE CAPACITEIT 

De capaciteit op het gebied van riolering wordt binnen de BAR-organisatie uitgebreid. De totale 

personeelslasten voor riolering in de BAR-organsiatie wordt daarmee € 848.981. Een bedrag van  

€ 174.720 (20,58%) wordt toegerekend aan de gemeente Albrandswaard. Dit komt overeen met 2,7 

fte.  

 

  

6 
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6.3 FINANCIELE MIDDELEN 

6.3.1 UITGANGSPUNTEN 

Vanuit de rioolheffing worden de jaarlijkse exploitatielasten en de investeringen bekostigd. Voor de 

berekening van de rioolheffing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

○ Het rentepercentage bij bestaande kapitaallasten bedraagt 3%. 

○ Investeringen worden annuïtair afgeschreven. 

○ Exploitatiekosten worden gefinancierd in het jaar van uitgave. 

○ Vervangingsinvesteringen worden vanaf 2017 niet langer geactiveerd, maar direct in het 

jaar van uitvoering bekostigd. Voordeel hierbij is dat de kapitaallasten niet toenemen, en 

deze kapitaallasten voor een toekomstige generatie dus vrijwel nul zijn. Voor de lange 

termijn is dit dan ook het meest voordelige financieringsmodel. 

○ Voor de dekkingsberekening is uitgegaan van een termijn van 60 jaar. 

○ De rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens bedraagt in 2016 € 277,89.  

○ De inkomsten rioolheffing bedragen in 2016 € 2.891.110,-, dit is gelijk aan de inkomsten 

2015. 

○ Per 31 december 2015 bedraagt de stand van de voorziening € 2.828.476.  

○ De voorziening wordt bestemd als een voorziening ex artikel 44 lid 1d van het BBV 

(voorziening voor toekomstige kostenstijging in verband met vervangingen). Jaarlijks wordt 

volgens een vooraf vastgesteld patroon een bedrag in de voorziening gestort, waarbij 

rekening wordt gehouden met de geprognotiseerde vervangingen op lange termijn (50 

jaar). Ook overschotten op rekeningbasis worden aan deze voorziening toegevoegd, 

waardoor in latere jaren een lagere toevoeging kan worden bereikt. 

6.3.2 RIOOLHEFFING 

Met bovenstaande uitgangspunten is de rioolheffing bepaald. De heffing daalt in 2017 met 4% naar  

€ 267,-. De heffing kan vervolgens lange tijd constant blijven (exclusief inflatiecorrectie). Uit de 

berekening volgt dat pas in 2052 een stijging van de heffing noodzakelijk is. Het verloop van de 

heffing en de voorziening is weergegeven in tabel 4 en figuur 10 en 11. In de tabel en grafiek is 

tevens de heffing weergegeven zoals bepaald in het vorige GRP. De heffing is bepaald exclusief 

inflatie, prijspeil 2017. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rioolheffing voorliggend GRP  € 278  € 267  € 267  € 267  € 267 

Tarief oude GRP (prijspeil 2017)  € 287  € 300  € 312  € 326  € 340 

Tabel 4: rioolheffing (exclusief inflatie, prijspeil 2017)     
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Figuur 10: rioolheffing      

 

 
Figuur 11: voorziening riolering  
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BIJLAGE 1: OVERZICHTSKAART RIOLERING ALBRANDSWAARD 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT GEMENGDE EXTERNE OVERSTORTEN 

Putnummer 
x-

coord 
y-

coord 

overstort-
breedte 

(m) 

overstort-
hoogte 

(m NAP) opmerkingen 

Poortugaal Centraal (P01) 

P2355 86643 430534 1,00 -0,32   

P12020 86969 430482 2,50 -0,60 BBB Akkerstraat (103 m3) 

P2660 86625 430182 1,78 -0,71   

P3195 86175 430302 2,00 -1,16   

Kruisdijk(P03) 

P0000 86810 430753 1,00 -1,16   

P0095 87212 430571 0,68 -0,61   

Deltawijk(P04) 

P5582 87179 429854 2,52 -0,74   

P12011 87230 429750 3,09 -0,85 BBL Deltawijk (118 m3) 

Rhoon Centraal (R01) 

R2380 88170 430414 1,16 -1,10   

R2474 88448 430480 3,50 -1,40 BBB Groene Kruisweg (184 m3) 

R2730 88513 430056 1,20 -1,34   

R11020 88539 429927 5,80 -1,40 BBB Lijsterstraat (151 m3) 

R3160 88713 430047 1,34 -1,51   

R3250 88760 429888 1,33 -1,36   

R3295 88737 429861 2,00 -1,38   

Rhoon Noord West (R03) 

R0340 87887 430790 0,95 -1,25   

R0510 87785 430525 1,00 -1,24   

Tijsjesdijk (R06) 

R4045 88925 429722 1,25 -1,49   

R4190 88751 429573 1,25 -1,49   

Graaf Bentincklaan (R07)   

R5050 88638 430928 0,35 -2,39   

Ghijseland (R08) 

R504 89008 430628 1,15 -1,32   

R5100 88665 430685 1,02 -1,44   

R5335 88481 430446 1,50 -1,65   

R5630 89278 430514 1,34 -1,16   

R11031 89285 430360 2,50 -1,40 BBB Ghijseland (144 m3) 

R5890 88986 430185 1,00 -1,13   

Overhoeken II (R09) 

R1150 89353 430619 1,00 -1,67   

Ribbiuslaan (R25) 

R5475 88930 430546 1,60 -1,75   

Rijkswater 

RWS 88424 429420     
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BIJLAGE 3: BELEID WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA: 

WATERBEHEERPROGRAMMA 2016-2021 

Het beleid van waterschap Hollandse Delta ten aanzien van o.a. riolering is vastgelegd in het 

waterbeheerprogramma 2016-2021. In dit beleid staat het volgende verwoord. 

De inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater vormen samen de afvalwaterketen (als 

deel van de totale waterketen). In de afvalwaterketen zorgt waterschap Hollandse Delta voor een 

doelmatig en duurzaam transport en het zuiveren van afvalwater tegen de laagste maatschappelijke 

kosten door: 

○ in nauwe samenwerking met gemeenten het afvalwater in te zamelen en te transporteren; 

○ bij de zuiveringsprocessen continu te streven naar verbetering en verduurzaming. 

Doelstellingen vanuit het oppervlaktewater vormen hierbij een belangrijke randvoorwaarde. 

De (afval)waterketen heeft impact op het watersysteem. De komende jaren wordt vooral gefocust 

op (beperking van) de impact vanuit de riolering. Bij het reduceren van de impact vanuit de keten op 

het oppervlaktewater wordt voor wat betreft lozingen vanuit de riolering in deze planperiode vooral 

ingezet op preventief handelen ter voorkoming van vissterfte. 

Een belangrijk aspect hierbij is dat het systeem van de afvalwaterketen op dit moment weliswaar 

ontwerptechnisch op orde is maar dat verschillende pilotprojecten, waaronder ISA Hoeksche Waard 

(meet- en monitoringsysteem afvalwaterketen), hebben aangetoond dat de praktijk een ander beeld 

laat zien dan op grond van de theoretische modelberekeningen mag worden verwacht. Om beter te 

kunnen beoordelen wat de effecten vanuit de waterketen zijn op het oppervlaktewater gaat 

Hollandse Delta de komende planperiode gebruik maken van gekalibreerde waterketenmodellen. 

Deze modellen benaderen de werkelijkheid beter dan de huidige, theoretische toetsing. De effecten 

van de riolering op het watersysteem worden in samenspraak met gemeenten afgestemd. 

In 2010 hebben de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een 

landelijk feitenonderzoek naar de (afval) waterketen uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat het 

bundelen van taken een besparing kan opleveren van circa 380 miljoen euro per jaar tot 2020. 

Hollandse Delta geeft in zes regionale werkeenheden invulling aan deze samenwerking.  

De samenwerking in deze regio’s vormt een gremium voor het maken van afspraken over de 

taakinvulling, het monitoren en sturen, het afstemmen van nut en noodzaak van investeringen, de 

hoeveelheid en kwaliteit van afvalwater en voor visie- en planvorming over de toekomst van de 

afvalwaterketen en de verduurzaming van de afvalwaterketen als geheel. Op de lange termijn wil 

Hollandse Delta toe naar een (afval)waterketen die beheerd wordt als ware er sprake van één 

systeem en één organisatie, ongeacht welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe hun taken en 

verantwoordelijkheden verdeeld zijn. 

BEOORDELINGSKADER WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 

Bij de beoordeling van initiatieven van derden hanteert WSHD het volgende uitgangspunt: lozingen 

vormen geen knelpunt gelet op de risico’s voor volks- en diergezondheid en lozingen leiden niet tot 

vissterfte.  
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Hollandse Delta hanteert de volgende voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater, zowel 

bij bestaande situaties als bij nieuwbouw:  

1. in principe treft de perceelseigenaar zelf maatregelen om overtollig hemelwater te 

infiltreren in de bodem of af te voeren naar het oppervlaktewater; 

2. als dit niet mogelijk is zorgt de gemeente voor inzameling, verwerking en nuttig hergebruik 

van het overtollige hemelwater; 

3. als hergebruik niet mogelijk is zorgt de gemeente voor verantwoord transport van het 

overtollige hemelwater naar bodem of oppervlaktewater; 

4. als dit niet (geheel) mogelijk is wordt (een deel van) het overtollige hemelwater afgevoerd 

naar een rioolwaterzuiveringsinrichting. 

Hollandse Delta hanteert hiervoor een afwegingskader op basis van de risicobenadering (kans dat 

afstromend hemelwater verontreinigd raakt en de gevolgen voor het watersysteem en functioneren 

van de afvalwaterketen). 

Lozingen via overstorten uit gemengde rioolstelsels: 

○ Lozingen van gemengde overstorten voldoen minimaal aan de door de CIW in 2001 

aangegeven voorwaarden met betrekking tot volks- en diergezondheid (zie 

“Knelpuntencriteria riooloverstorten, Methodiek ter beoordeling van riooloverstorten met 

betrekking tot waterkwaliteit, volksgezondheid en diergezondheid”, CIW, 2001). 

○ Geen rechtstreekse lozingen op aangewezen zwemwater. 

○ Lozingen van gemengde rioolstelsels voldoen aan het waterkwaliteitsspoor volgens de 

Tewor-methodiek. De saneringslocaties worden bepaald aan de hand van de effectscore. 

Doelgrens voor een optimaal watersysteem is een score van 2,5 of lager. Bij een effectscore 

die groter is dan 5 worden aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht. 

○ Herberekeningen van de emissie (wenselijk is minimaal eens per 10 jaar een herberekening 

uit te voeren) worden getoetst door een vergelijk te maken met de emissiewaarden uit de 

vorige emissieberekeningen. Indien uit de herberekening blijkt dat de emissie van een 

overstort 20% groter in vergelijking met de eerdere emissiewaarden bij T=2 dan dient het 

waterkwaliteitsspoor opnieuw tegen het licht te worden gehouden voor deze overstort of 

combinatie van overstorten. 

○ Indien de basisinspanning is geleverd door gemeenten, wordt niet opnieuw getoetst aan de 

basisinspanning (‘basisinspanning’ = verplichting om 50% emissiereductie te realiseren bij 

overstorten ten opzichte van 1988) 

Lozingen via overstorten uit verbeterd gescheiden rioolstelsels: 

○ Voor verbeterd gescheiden stelsels geldt als uitgangspunt dat de pompovercapaciteit 

kleiner of gelijk is aan 0,3 mm per uur met een berging van 2 tot maximaal 4 millimeter.  

Lozingen via uitlaten van een gescheiden rioolstelsel 

○ Uitgangspunt is dat lozingen uit rioolstelsels waar alleen afstromend hemelwater mee 

wordt getransporteerd niet noemenswaardig vol blijven staan met hemelwater gelet op het 

risico op zuurstofloze lozingen. 

Hollandse Delta hanteert de volgende voorkeursvolgorde voor het voorkomen, beperken of oplossen 

van overlast door overtollig grondwater: 
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1. bouwkundige maatregelen; 

2. watersysteemmaatregelen; 

3. maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater zo nodig na 

retentie, transport, of behandeling, nuttig wordt gebruikt; 

4. maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater gescheiden wordt 

gehouden van andere afvalwaterstromen en, eventueel na behandeling, wordt afgevoerd 

naar het oppervlaktewatersysteem; 

5. maatregelen in de waterketen waarbij ingezameld overtollig grondwater afgevoerd wordt 

naar een zuiveringsinrichting onder de voorwaarde dat het mengen met afvalwater geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatige verwerking van stedelijk afvalwater. 

Impact op het watersysteem; kwantitatief 

○ Bij de beoordeling van initiatieven van derden hanteert WSHD het volgende uitgangspunt: 

lozingen uit de riolering leiden niet tot een kwantitatief knelpunt in het watersysteem. Bij 

gebieden waar nieuwe verharding wordt aangebracht, wordt een watertoets uitgevoerd. 

Om er voor te zorgen dat zuiveringstechnische werken doelmatig worden gebouwd, hanteert 

Hollandse Delta de volgende uitgangspunten: 

○ Bij herstructurering of aanleg van nieuw woongebied bij voorkeur gescheiden rioleren. 

○ Bij herstructurering of nieuwbouw van bedrijventerreinen waar het bestemmingsplan 

milieucategorie 3 of hoger toestaat: aanleg van een verbeterd gescheiden stelsel. Bij 

milieucategorie 1 en 2 behandelen als woongebied. 

○ Lozingen uit bronneringen op de riolering mogen het functioneren van de afvalwaterketen 

niet negatief beïnvloeden. Als richtlijn hanteert WSHD dat bronneringen max. 10 % van de 

pompovercapaciteit per bemalingsgebied mag bedragen. 

○ Minimale waking bij overstortdrempels van 25 centimeter (verschil tussen streefpeil 

oppervlaktewater en drempelhoogte). Instromend oppervlaktewater dat wordt afgevoerd 

naar de zuivering wordt hiermee voorkomen. 

○ Drainagewater wordt in beginsel niet afgevoerd naar de zuivering. 

○ De hoeveelheid afvalwater van een bepaalde kwaliteit die Hollandse Delta van de gemeente 

op het overnamepunt afneemt wordt bepaald op grond van standaard en gangbare 

uitgangspunten voor zowel de droogweerafvoer (dwa) als de regenweerafvoer (rwa) en 

wordt ook wel de ‘normafvoer’ genoemd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de 

‘normafvoer’ zich verhoudt tot de capaciteit van de aanwezige voorzieningen. Eventueel 

wordt op basis van deze analyse een optimalisatiestudie uitgevoerd. De normafvoer, dan 

wel de afspraken die voortkomen uit de optimalisatie worden vastgelegd als 

‘afnameverplichting’. 
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BIJLAGE 4: EXPLOITATIEBEGROTING 

 

Activiteit 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Voorstel 

2016 

Riolering planmatig onderhoud  € 1.769.794   € 1.093.168   € 1.535.770   € 1.175.494  

Uren beheer expl. *   €      63.440   €      63.440   €      63.440   €    174.720  

Extra uren doorbelasting    €      60.000   €      60.000    

Advieskosten      €      56.722   €      47.000  

Onderzoeks en inspectiekosten  €    133.007   €      38.639   €      76.182   €      23.000  

Onderhoud schoonmaak en reinigingskosten  €      47.415   €      71.030   €      47.889   €      36.000  

Onderhoudskosten      €    332.365   €      15.000  

Aanschaf software    €      18.205   €                -   €      18.000  

Onderh software  €      10.718   €      10.718     €      10.718  

Overige algemene kosten   €      26.848   €        6.645   €      27.116   €        6.000  

Rente  €    527.721   €    519.588   €    662.987   €    662.987  

afschrijvingen  €    292.418   €    255.622   €    209.069   €    209.069  

Personeel van derden  €      56.160   €        1.496   €                -   €                -  

Energiekosten    €          -239     €                -  

Huur overig (stankoverlast bestrijding)  €        5.050   €        8.550   €                -   €                -  

Onderhoud riolen en gemalen  €    592.017   €      92.906   €                -   €                -  

Uitbesteed werk (uren en materiaal)  €      15.000   €        2.634   €                -   €                -  

Door te belaste kosten         

Mutatie vz. spaarvoorziening riolering         

Baten, schadevergoedingen    €     -56.064      
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Activiteit 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Voorstel 

2016 

Riolering dagelijks onderhoud  €      94.862   €                -   €    200.000   €    200.000  

Onderhoudskosten      €    200.000   €    200.000  

Bijdragen aan derden (niet overheid)  €                -   €                -     €                -  

Rente  €      79.260   €                -   €                -   €               -  

afschrijvingen  €      15.602   €                -   €                -   €               -  

          

Hfd. rioolgemaal Rhoon  €      23.064   €      17.504   €      23.300   €      17.499  

Energiekosten  €        5.660   €        4.395   €        5.717   €        5.500  

Onderhoud riolen en gemalen  €      21.865   €      17.308   €      22.084   €      15.000  

Belastingen  €           595   €                -   €           601   €                -  

Verzekeringen  €                -   €           361     €           500  

Telefoonkosten en datacommunicatie  €        1.040   €           213   €        1.050   €           500  

Waterverbruik  €                -   €                -     €                -  

Rente  €             96   €             96   €             96   €             96  

afschrijvingen  €                -        

Baten  €       -6.192   €       -4.869   €       -6.248   €       -4.097  

          

Hfd. rioolgemaal Poortugaal  €          -115   €        6.950   €        5.033   €      11.787  

Energiekosten  €      12.645   €      13.153   €      12.771   €      15.000  

Onderhoud riolen en gemalen  €      21.865   €      26.835   €      22.084   €      17.000  

Belastingen  €           595   €        1.742   €           601   €        1.500  

Verzekeringen  €                -   €                -     €           500  

Telefoonkosten en datacommunicatie  €        1.040   €             93   €        1.050   €        1.000  

Uitbesteed werk (stankoverlast)      €        5.101   €      10.000  

Stankoverlastbestrijding         

Baten  €     -36.260   €     -34.873   €     -36.574   €     -33.213  
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Activiteit 
Begroting 

2015 
Rekening 

2015 
Begroting 

2016 
Voorstel 

2016 

          

Overige gemalen  €    415.444   €    241.423   €    417.667   €    369.394  

Energiekosten  €      99.896   €      50.275   €    100.895   €    110.000  

Onderhoud riolen en gemalen  €      97.181   €      54.817   €      98.153   €      75.000  

Verzekeringen    €        1.009     €        1.000  

Bijdragen aan derden overheid  €      37.178   €     -21.103   €      37.550   €        6.500  

Telefoonkosten en datacommunicatie  €      19.635   €      11.634   €      19.831   €      30.000  

Waterverbruik    €           280     €           500  

Rente  €    111.487   €    105.005   €    104.031   €    104.031  

afschrijvingen  €      35.371   €      36.561   €      42.363   €      42.363  

Aanschaf overige niet duurzame goederen  €      10.218   €        2.900   €      10.320   €                -  

Belastingen  €        4.479   €             45   €        4.524   €                -  

          

Overig  €    526.491   €    349.076     €    383.180  

Kwijtscheldingen riolering  €      80.195   €    109.824     €    110.000  

Doorbelasting concernkosten         

Straatreiniging  €      32.452   €        3.234     €      33.019  

waterwegen dagelijks onderhoud  €      47.296   €      46.072     €      47.769  

Lasten heffing en invord. gem. bel.  €      37.996   €      38.126     €      38.864  

BTW  €    328.553   €    151.820     €    153.528  
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PLANMATIG ONDERHOUD 

Het budget ‘Planmatig onderhoud’ is opgebouwd uit diverse kosten. Deze kosten zijn onderstaand nader uitgewerkt.  

Advieskosten 

Voor advieskosten is een jaarlijks budget geraamd van € 47.000. Dit budget is opgebouwd uit de volgende kosten:  

Meten en monitoren BAR. Voor meten en monitoren is een  jaarlijks budget opgenomen van  €15.000,-. Met dit budget kan het rioolmodel actueel gehouden 

worden en kunnen modelwaarden vergeleken worden met metingen. Met behulp van deze vergelijking kan het stelsel verder geoptimaliseerd worden.  

Monitoring. Voor monitoring is € 17.000,- per jaar opgenomen. Dit zijn de kosten voor de controles van Xylem van het monitoringssysteem. Vanaf 2017 is dit 

budget verlaagd naar € 8.000,-.  

Overig advies. Voor extra ondersteuning, het opstellen van het GRP, BRP, beoordeling van inspecties, etc. is jaarlijks € 15.000 budget opgenomen. 

Onderzoeks- en inspectiekosten 

Voor onderzoeks- en inspectiekosten is een jaarlijks budget geraamd van € 23.000,-. Dit budget is opgebouwd uit de volgende kosten: 

Inventarisatie putten. Voor het inmeten van putten en b.o.b.’s is jaarlijks een budget beschikbaar van € 5.000,-.  

Inspectie vrijverval riolering. Jaarlijks wordt 1/14
e
 deel van het riool geinspecteerd. Dit komt overeen met circa 9 kilometer. De jaarlijkse kosten bedragen daarmee 

€ 18.000,-.  

Onderhoud, schoonmaak en reinigingskosten 

Het budget voor reiniging van de vrijverval riolering is bepaald op basis van een reinigingsfrequentie van eens in de 7 jaar. Met een totale lengte van het vrijverval 

riool van 126 kilometer betekent dit dat jaarlijks 18 kilometer riolering gereinigd moet worden. De eenheidsprijs voor reinigen bedraagt  

€ 2,- per meter. Het benodigde budget bedraagt € 36.000,-. 

Onderhoudskosten 

Jaarlijks worden bij de rioolinspecties schades geconstateerd. Voorbeelden van schades zijn scheuren, openstaande voegen of ingroeiende wortels. Om deze 

schades aan het hoofdriool te verhelpen is een jaarlijks budget beschikbaar van € 15.000,-  
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Aanschaf software  

Voor de aanschaf van een nieuw beheerpakket is in 2016 een budget beschikbaar van € 18.000,-. 

DAGELIJKS ONDERHOUD 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit het verhelpen van verstoppingen, reparatie van kolken en huisaansluitingen en het ophalen van verzakkingen. Het budget voor 

klein onderhoud is gesteld op € 200.000,-. Geadviseerd wordt jaarlijks te beoordelen of dit budget afdoende, te ruim of te krap is.  

GEMALEN 

De budgetten voor het hoofdrioolgemaal Rhoon, Poortugaal en de overige gemalen zijn bepaald op basis van de realisatie 2013, 2014 en 2015. 

OVERIGE KOSTEN 

De budgetten ‘straatreinigen’ en ‘waterwegen’ vallen niet onder riolering, maar worden wel deels bekostigd vanuit de rioolheffing. 

Straatreinigen 

De kosten voor het kolkenreinigen worden voor 75% doorbelast aan de rioolheffing (25% wordt bekostigd uit de algemene middelen), voor de slibafvoer is dit 

100%. Straatvegen wordt voor 2,5% doorbelast. Deze keuze is te rechtvaardigen omdat vervuilde kolken leiden tot een beperkte afvoer van hemelwater en 

vervuiling van het hoofdriool. De doorbelasting aan de rioolheffing bedraagt € 33.019,-. 

Waterwegen, dagelijks onderhoud 

De jaarlijkse baggerkosten worden voor 25% bekostigd vanuit de rioolheffing, 75% wordt bekostigd vanuit de algemene middelen. Baggeren is noodzakelijk om de 

capaciteit van de watergangen op peil te houden, en is daarmee noodzakelijk om het hemelwater zonder overlast af te kunnen voeren. Daarnaast zorgen 

overstorten voor vervuiling van de watergangen. De doorbelasting aan de rioolheffing bedraagt € 47.769,-.
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BIJLAGE 5: PLANNING GEMALEN 

 

Gemaal 
Nat of droge 

opstelling 

Aanlegjaar   Bouwkundig Mechanisch/Electrisch 

Bouw-
kundig 

Mech/ 
El 

Capaciteit 
per pomp 

(m3/h) 
Vervangings-

kosten 
Vervangings-

jaar 
Vervangings-

kosten 
Vervangings-

jaar 

1 Diamant nat 2001 2001 13  €         10.000  2061  €         20.000  2016 

2 Parels nat 2010 2010 10  €           8.000  2070  €         15.000  2025 

3 Kwarts nat 2000 2015 32  €         26.000  2060  €         30.000  2030 

4 Amber nat 2000 2015 18  €         14.000  2060  €         20.000  2030 

5 Parelmoer nat 2001 2001 34  €         27.000  2061  €         30.000  2016 

6 Onyx nat 2000 2015 27  €         22.000  2060  €         30.000  2030 

7 Beurs nat 2004 2004 29  €         23.000  2064  €         30.000  2019 

8 Vogelaar nat 2007 2007 10  €           8.000  2067  €         15.000  2022 

9 De Hoven 1 nat 1997 1997 27  €         22.000  2057  €         30.000  2016 

10 De Hoven 2 nat 1997 1997 21  €         17.000  2057  €         30.000  2016 

11 Bakkerspark nat 2005 2005 10  €           8.000  2065  €         15.000  2020 

12 Portlandsebaan nat 2000 2000 110  €         88.000  2060  €         60.000  2017 

13 Nijverheidsweg 1 nat 1997 2009 17  €         14.000  2057  €         25.000  2024 

14 Nijverheidsweg 2 nat 2004 2004 15  €         12.000  2064  €         18.000  2019 

15 Ghijseland droog 1990 2015 135  €       108.000  2050  €         60.000  2030 

16 Ribbiuslaan nat 2010 2010 10  €           8.000  2070  €         15.000  2025 

17 Kerklaan nat 1987 2009 10  €           8.000  2047  €         15.000  2024 

18 Adriana van Roonhof 18 nat 1994 2011 15  €         12.000  2054  €         18.000  2026 

19 Nachtwachter nat 1993 2011 63  €         50.000  2053  €         50.000  2026 

20 Tijsjesdijk nat 1991 2011 45  €         36.000  2051  €         35.000  2026 

21 Sportvelden nat 2006 2006 15  €         12.000  2066  €         18.000  2021 

22 Linauesstraat nat 1996 1996 15  €         12.000  2056  €         18.000  2018 

23 Albrandswaardseweg droog 1998 2001 117  €         93.000  2058  €         60.000  2016 

24 Landheer nat 1991 2013 22  €         18.000  2051  €         30.000  2028 

25 Emmastraat nat 2002 2002 53  €         42.000  2062  €         35.000  2017 

26 Kruisdijk Bos nat 1993 2011 15  €         12.000  2053  €         18.000  2026 

27 Ruiseveld nat 1993 2011 15  €         12.000  2053  €         18.000  2026 

28 Limes nat 1997 1997 20  €         16.000  2057  €         20.000  2016 

29 Van Amondestraat nat 1997 1997 28  €         22.000  2057  €         30.000  2016 

30 Schutkooistraat nat 2000 2000 20  €         16.000  2060  €         20.000  2016 

31 Eindgemaal Rhoon droog 1996 2007 611  €       500.000  2056  €       200.000  2022 

32 Eindgemaal Poortugaal droog 1995 2007 1000  €       600.000  2055  €       300.000  2017 

33 Molen 't Hert nat 1997 2011 15  €         12.000  2057  €         18.000  2026 

34 Kasteeltuinen nat 2008 2008 30  €         24.000  2068  €         30.000  2023 

35 Essendael nat 2009 2009 30  €         24.000  2069  €         30.000  2024 

36 Zwembad nat 1995 2011 15  €         12.000  2055  €         18.000  2026 
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BIJLAGE 6: RIOOLHEFFINGSBEREKENING 

 


