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Samenvatting

Voor de komende planperiode kiest de gemeente voor een behoudende opstelling ten aanzien van de
soms vergaande landelijke toekomstbeelden. De belangrijkste speerpunten voor de komende planperiode
zijn vooral de te verwerken onderhoudspiek, het globaal invullen van de twee nieuwe zorgplichten voor
hemel‐ en grondwater en de klimaatverandering. Ook doelmatigheid, emissie en effecten, duurzaamheid,
klimaatbestendigheid en transparantie zijn onderdeel van deze speerpunten.
Om de doelmatigheid van de beheeractiviteiten te verbeteren wordt in de komende planperiode gefocust
op:


Intensieve samenwerking in BAR‐verband (Waterschap Hollandse Delta en de gemeenten
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).



Het monitoren van het feitelijk gedrag van de riolering, wat uiteindelijk tot een hogere
kosteneffectiviteit van maatregelen moet leiden.



Ontwikkelen van een beheerstrategie in een Rioleringsbeheerplan.



Het opstellen van operationele jaarprogramma’s op basis van de in het Rioleringsbeheerplan
uitgewerkte strategie.

Tijdens de voorgaande planperiode (2007‐2012) heeft de gemeente Albrandswaard geïnvesteerd in de
volledigheid en kwaliteit van haar beheerinformatie van de riolering. Met deze geactualiseerde
beheerinformatie is het theoretisch functioneren opnieuw berekend en is deze getoetst aan de ervaringen
van de gemeente en aan de functionele eisen. De riolering blijkt op hoofdlijnen te functioneren zoals
bedoeld en verwacht. Voor de komende planperiode zijn kleine systeemaanpassingen, zoals het
dichtzetten/ophogen van overstorten, voorzien waarmee de aanwezige randvoorzieningen beter worden
benut. Daarnaast wordt de berekende wateroverlast en gemelde stankoverlast nabij de Achterweg/De
Meeting opgelost door plaatselijk af te koppelen en het oppervlaktewater door te spoelen.
In de afgelopen planperiode zijn in de gemeente Albrandswaard rioolinspecties uitgevoerd om de
kwaliteit van een aanzienlijk deel van de riolering op uniforme wijze vast te stellen. Hieruit is gebleken dat
in de komende planperiode een aanvang met grootschalige rioolvervanging/renovatie in de wijken
Poortugaal Centrum, Rhoon Noord, Park Rhoon en Ghijseland zou moet worden gemaakt omdat veel
riolering aan het eind van haar levensduur verkeert en/of de geconstateerde schadebeelden uit
rioolinspecties daar aanleiding toe geven. De omvang van de vervangingsinvesteringen voor de komende
10 jaar bedraagt ruim € 16 miljoen (€ 1,6 miljoen per jaar) en betreft in totaal 433 rioolstrengen met een
totale lengte van 13 km. In onderstaande afbeelding toont een overzicht van de geplande
rioolvervangingen en renovaties.
Bij een aantal verspreide locaties is sprake van een vervangingsnoodzaak op basis van de leeftijd van de
riolering. Aangezien van deze riolering nog geen kwaliteitsinformatie beschikbaar is, worden deze in 2013
met prioriteit geïnspecteerd. Als de betreffende riolering ondanks de leeftijd nog goed blijkt te zijn, dan
wordt het vervangingsmoment uitgesteld.
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Naast de vervangingen en renovaties worden op diverse plaatsen reparaties en klein onderhoud
uitgevoerd om de riolering tot het einde van de beoogde levensduur te kunnen laten functioneren. De
kosten voor de komende planperiode zijn begroot op € 328.000,‐‐ per jaar.
Hieronder zijn de belangrijkste activiteiten weergegeven die de komende planperiode door de gemeente
worden uitgevoerd:



Doorvoeren van aanpassingen aan enkele overstorten.
Grootschalige rioolvervangingen in de wijken Poortugaal Centrum, Rhoon Noord, Park Rhoon en
Ghijseland.



Uitvoeren van reparaties.



Uitvoeren van planmatige onderhoudswerkzaamheden.



Opstellen diverse plannen ter invulling van de drie zorgplichten.



Verzamelen en interpreteren van gegevens uit metingen van riolering.



Uitvoeren van rioolinspecties naar de fysieke toestand van de riolering.



Beoordelen van rioolinspecties opstellen/bijstellen jaarplannen.



Opstellen rioolbeheerplan (‐en strategie).



Vormgeven en effectueren samenwerking in BAR‐verband en met Waterschap Hollandse Delta.

Kortom, Albrandswaard staat de komende planperiode voor een grote en uitdagende opgave.

2
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Om de rioleringsuitgaven te kunnen bekostigen zijn een drietal kostendekkingsvarianten doorgerekend:
Nummer

Omschrijving

Variant 1

Annuitair activeren investeringen (voortzetting huidige kostendekking systematiek)

Variant 2

Ideaal Complex met directe afboeking van volledige investeringen uit spaarvoorziening zonder
restschuld.

Variant 3

Ideaal Complex idem, met gelijke rioolheffing als bij de activeringsvariant met de restschuld als
variabele.

De varianten zijn geanalyseerd en vergeleken op basis van de onderstaande aspecten:


de benodigde tariefstijging en eindtarief van de rioolheffing;



de restboekwaarde (restschuld) na 60 jaar;



de rentelasten over 60 jaar;



het maximale saldo van de bestemmingsreserve of spaarvoorziening;



btw opbrengsten.

De resultaten van de berekeningen zijn samengevat weergegeven in onderstaande tabel.
Variant

Stijgings-

Stijgings-

Rioolheffing

percentage

periode

in 2022

Rentelasten

Reserve c.q.

Boekwaarde

Btw-

voorziening

in 2071

opbrengsten

[%]

[jaren]

[euro’s]

[mln euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

Variant 1

4,37

10

356

Variant 2

5,37

10

392

96,9

17,6

49,2

18,8

17,2

8.1

0

34,8

Variant 3

4,37

10

356

29,5

1,1

18,4

29,3

per jaar

max. waarde

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

232

243

253

264

276

288

300

313

327

341

356

Tabel 1 Rioolheffingsontwikkeling meerpersoonshuishoudens (in euro’s, prijspeil 2012)

Omdat alle lasten zijn uitgedrukt op basis van het prijspeil 2012, moet jaarlijks een indexering op basis van
de inflatie worden doorgevoerd bovenop het aangegeven stijgingspercentage.
Met het opstellen van een rioolbeheerplan en –strategie die verder zijn toegesneden op de situatie in
Albrandswaard en met de ingezette koers voor samenwerken in BAR‐verband wordt gewerkt aan een
verbetering in de kwaliteit en efficiency van de rioleringszorg van de gemeente Albrandswaard. Conform
doelstelling van het Bestuursakkoord Water worden hiermee kostenbesparingen nagestreefd. In 2015
wordt de financiële onderbouwing van deze rioleringszorg geactualiseerd, wat kan leiden tot een
aanpassing van de rioolheffing.
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1
1.1

Inleiding
INLEIDING

Riolering heeft samen met de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer
betekend dan de ontwikkeling van de medische wetenschap daarna. Dat is in het kort de conclusie die
internationale wetenschappers enkele jaren geleden trokken uit de beantwoording van de vraag welke
medische ontwikkeling de grootste invloed heeft uitgeoefend op de hedendaagse volksgezondheid. Bij de
gewone burger is dit besef echter ver weggezakt. Zuiver drinkwater en riolering zijn zo vanzelfsprekend
geworden, dat men zich niet meer realiseert welke rijkdom we hiermee in onze huizen bezitten: de basis
voor een gezond leven.
Wat er allemaal komt kijken om de voorzieningen elke dag weer probleemloos te laten functioneren,
realiseert men zich nauwelijks. Pas als het fout gaat wordt men zich weer bewust van het belang van deze
voorzieningen.
Inmiddels hebben we in Nederland een ondergrondse infrastructuur voor de riolering aangelegd met een
vervangingswaarde van maar liefst € 77 miljard. Dagelijks zijn er vele medewerkers van overheden en
bedrijfsleven bezig om het rioleringssysteem probleemloos te laten functioneren. Daar merkt de burger
vrijwel niets van. Voor het beheren van deze infrastructuur betaalt een meerpersoonshuishouden
gemiddeld (landelijk) € 167,‐‐ per jaar aan rioolheffing (bron: RIONED 2010). Het tarief van
Albrandswaard voor de heffing in 2010 bedroeg € 165,‐‐. Voor dat bedrag komen we niet alleen op een
hygiënische wijze van onze fecaliën af, maar kunnen we tegelijkertijd op eenvoudige wijze het grijze water
(wassen, afwassen, douchen, enz.) en het overbodige hemelwater lozen.

1.2

AANLEIDING

Aanleg en beheer van de rioleringsvoorzieningen zijn gemeentelijke taken, welke hun wettelijke basis
hebben in de Wet milieubeheer (Wm art. 10.33). Met het inwerkingtreden van de Wet gemeentelijke
watertaken op 1 januari 2008 hebben naast de zorg voor het stedelijk afvalwater ook de (gemeentelijke)
zorg voor het afstromende hemelwater en grondwater een duidelijkere basis in de wetgeving gevonden.
De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen (Wet milieubeheer,
art.4.22). Het maken van goede beleidsafwegingen op het terrein van beheer openbare ruimte,
bescherming van bodem en waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem worden steeds
belangrijker. Ook het financiële beleid, de inzet van middelen en toenemende lastendruk zijn hierbij
belangrijke aandachtspunten.
Met het voorliggende Gemeentelijk Rioleringsplan legt het gemeentebestuur het rioleringsbeleid vast voor
de komende planperiode met een doorkijk naar de toekomst. Met respect voor wat in het verleden tot
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stand is gekomen, wordt verder gebouwd aan een robuust en flexibel rioleringssysteem dat voldoet aan de
hedendaagse eisen en tegelijkertijd inhaakt op maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot
doelmatigheid en duurzaamheid.
In overeenstemming met de aangepaste wetgeving is het GRP ten opzichte van het vorige plan uitgebreid
met de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. We spreken dan ook wel van een verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

1.3

WERKWIJZE

Geldigheidsduur
Op basis van de informatie uit het gemeentelijke rioolbeheersysteem en recent onderzoek kan een goed
beeld worden gegeven van de te verrichten activiteiten en te nemen maatregelen op korte termijn.
Beleidsontwikkelingen, zoals Waterbeheer 21ste eeuw en de Europese Kaderrichtlijn Water, maar ook de
autonome ontwikkelingen als de klimaatverandering, maken een plancyclus van 5 jaar gewenst om het
gemeentelijk beleid op de landelijke en mondiale ontwikkelingen aan te kunnen laten haken. De gemeente
Albrandswaard heeft het GRP 2007‐2011 met één jaar, tot 1‐1‐2013, verlengd. Dat betekent dat het
voorliggende vGRP betrekking heeft op een planperiode van 2013 tot en met 2017. Vanwege de beoogde
samenwerking tussen de BAR‐gemeenten kan in 2015 een actualisatie van dit vGRP wenselijk zijn.
Totstandkoming
De bestuurlijke, financiële en juridische verantwoordelijkheid voor de invulling van de wettelijke
zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater ligt op grond van de Wet milieubeheer bij de
gemeente. De gemeente heeft zich bij het onderbouwen en opstellen van het vGRP laten ondersteunen
door ARCADIS.
Overleg met andere overheden
Het vGRP is in nauwe samenwerking met het Waterschap Hollandse Delta opgesteld. Daarnaast heeft
inhoudelijke afstemming plaats gevonden met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht in het kader van
de beoogde samenwerking tussen deze gemeenten en de gemeente Albrandswaard (BAR).
Het ontwerp‐vGRP is vervolgens ter commentaar aan het waterschap en Provincie Zuid‐Holland
voorgelegd. De formele reacties op dit ontwerp‐vGRP zijn in Bijlage 14 opgenomen.

1.4

RELATIE MET ANDERE PLANNEN

De beleidsvoornemens in dit vGRP zijn afgestemd met de volgende plannen en beleidsstukken:
Lokaal


GAP Albrandswaard (2009).



Monitoringsplan riolering (2009).



Monitoringsplan grondwater (2009).



BRP Albrandswaard 2010‐2015 (2011).

Regionaal


Beleidsnota Rioleringen (2005).



Provinciale milieuverordening Zuid‐Holland.



Rioleringsbeleid in het buitengebied (1998).



Rioleringsbeleid in het buitengebied van Zuid‐Holland, Aanvullende beleidsnotitie ʹRiolering
Glastuinbouwʹ (2000).
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Actualiseren omslagpunten rioleringsbeleid buitengebied provincie Zuid‐Holland (2002).



Provinciaal Waterplan Zuid‐Holland 2010‐2015 (2009).



Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg Water Waterschap Hollandse Delta en BAR‐gemeenten:
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (2012).



Verkenning organisatievormen samenwerking (2012).

Nationaal


Waterbeleid voor de 21ste eeuw (2000).



Bestuursakkoord Waterketen 2007 (BWK 2007).



Nationaal Waterplan 2009‐2015 (2009).



Bestuursakkoord Water 2011 (BAW 2011).

Internationaal


Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater.



Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

1.5

PROCEDURE

Gewenste situatie
Functionele eisen

Huidige situatie

Toetsing
knelpunten

Hfst. 4, 5 en 6

Vormgeven invulling en verantwoording
zorgplichten
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn de drie
deelsystemen voor afval‐, hemel‐ en grondwater

Bedrijfsvoering
maatregelen
kosten

Hfst. 7

beschreven en is het functioneren getoetst aan
de functionele eisen uit Bijlage 5, die de gewenste situatie weergeven. De geconstateerde knelpunten
tussen de gewenste en huidige situatie zijn aan het eind van elk hoofdstuk opgesomd. Daar het oplossen
van deze knelpunten mensenwerk is komen deze terug in hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, waarin alle
beheeractiviteiten voor de komende planperiode worden beschreven, gepland en gebudgetteerd. Ook de
activiteiten die nodig zijn om de geconstateerde knelpunten in het systeemfunctioneren weg te nemen,
maken daar onderdeel van uit.
Besluitvorming betreffende vaststelling vGRP
De wijze van invullen van de zorgplichten en de verantwoording van de uitvoering van de daarmee
samenhangende beheertaken zijn vastgelegd in het concept Ontwerp‐vGRP. Dit document is als
voorbereiding op de besluitvorming door de raad voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens ter
oordeelvorming aan het carrousel Openbare Ruimte (raadscommissie). Eventueel te verwerken reacties
van waterschap, provincie en het carrousel Openbare Ruimte worden verwerkt in het Ontwerp‐vGRP.
Aansluitend bereiden het college van B&W en het carrousel de definitieve besluitvorming door de raad
voor. Na vaststelling van het Ontwerp vGRP volgt een termijn van 6 weken waarin de burger gelegenheid
voor inzage in het Ontwerp‐vGRP krijgt.
Na deze termijn van 6 weken krijgt het Ontwerp‐vGRP automatisch de status Definitief‐vGRP.

076593942:0.7 - Concept

ARCADIS

7

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

1.6

LEESWIJZER

Na de behandeling van de aanleiding en enkele procedurele aspecten voor het nieuwe GRP in dit
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 teruggekeken op de voorgaande planperiode. Wat is er wel en wat niet
uitgevoerd van de voorgenomen activiteiten uit het voorgaande GRP?
Hoofdstuk 3 bevat de speerpunten van het rioleringsbeleid in Albrandswaard voor de komende
planperiode, dat al dan niet is ingegeven door landelijke ontwikkelingen. Daarnaast beschrijft dit
hoofdstuk enkele procedures die bij de totstandkoming van het GRP zijn gevolgd.
In de hoofdstukken 4 t/m 6, Afvalwaterzorg, Hemelwaterzorg en Grondwaterzorg, wordt de aandacht
gericht op de drie afzonderlijke zorgplichten. Het accent ligt daarbij telkens op het functioneren van het
desbetreffende systeem. Voldoet het aan de functionele eisen en wat zijn daarin de knelpunten? Het
doorvoeren van maatregelen om deze knelpunten op te lossen is, evenals de reguliere beheeractiviteiten,
mensenwerk.
De benodigde activiteiten en maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering en voorzien van
budgets en planningen.
Tot slot wordt in hoofdstuk 8 de benodigde financiële en personele middelen beschreven om alle
activiteiten en maatregelen uit te kunnen voeren en bekostigen.

8
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2
2.1

Evaluatie

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt kort teruggekeken op de voorgaande planperiode (2007‐2011) om hieruit lering te
trekken voor de komende planperiode. Conform de opbouw van het GRP 2007‐2011 worden de volgende
onderdelen geëvalueerd:
1. Aanleg van voorzieningen bij bestaande bebouwing.
2. Aanleg van riolering bij nieuwbouw.
3. Beheer bestaande voorzieningen.

o
o
o
o
o
o
o
o

Operationele beheerplannen.
Reinigen en inspecteren.
Rioolvervangingen;.
Verbeteringsmaatregelen.
Naleving vergunningsvoorschriften.
Monitoringsprogramma.
Systematisch rioolbeheer.
Voorlichting aan bewoners en klachtenregistratie.

4. Planvormen.
5. Overige aspecten.
6. Financiën.

2.2

AANLEG VAN VOORZIENINGEN BIJ BESTAANDE BEBOUWING

Alle percelen binnen de gemeentegrenzen zijn aangesloten op de riolering.

076593942:0.7 - Concept
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2.3

AANLEG VAN RIOLERING BIJ NIEUWBOUW

Nagenoeg alle in de gemeente Albrandswaard in 2006 geplande 1.550 woningen zijn in de afgelopen
planperiode (2007‐2011) gerealiseerd. Voor de nieuwbouwlocaties heeft de gemeente gescheiden systemen
aangelegd met een lengte van 24 km, waarbij het hemelwater en afvalwater via twee aparte
leidingsystemen worden ingezameld. Het areaal aan vrijverval riolering is hiermee gegroeid tot 121,8 km.
Het vuilwater en een deel van het ingezamelde hemelwater worden via gemalen afgevoerd naar de AWZI.

2.4

BEHEER BESTAANDE VOORZIENINGEN

Operationele beheerplannen
De jaarprogramma’s zijn een belangrijk instrument om de voortgang van het GRP te bewaken. Hierin zijn
de jaarlijkse activiteiten op het gebied van aanleg, onderzoek en maatregelen geconcretiseerd. In de
gemeente Albrandswaard is in de afgelopen planperiode geen gebruik gemaakt van deze systematiek. Wel
zijn er integrale beheerplannen opgesteld.
Reinigen en inspecteren
Bij veel inspecties van voor 2007 zijn verouderde technieken en inspectiemethodieken toegepast, die door
de gemeente als onvoldoende representatief worden gezien. Voor het bepalen van de juiste maatregelen is
in Albrandswaard tijdens de afgelopen planperiode veel riolering gereinigd en alsnog op de gewenste
wijze geïnspecteerd. De totale lengte vrijverval riolering in de gemeente Albrandswaard bedraagt circa
121,8 km (3444 strengen). In de afgelopen planperiode zijn van deze 121,8 km circa 50,1 km (1492 strengen,
circa 41%) met leiding video inspecties geïnspecteerd. Daarnaast zijn alle eind‐ en tussengemalen, die in
beheer zijn van de gemeente, eenmaal per jaar geïnspecteerd.
Met de verrichte inspanningen gedurende afgelopen planperiode is nu een actueel beeld van de kwaliteit
van het grootste deel van het areaal aan riolering verkregen. Hiermee is de doelstelling uit het GRP 2007‐
2011 voor wat betreft inspecties gehaald.
De kolken zijn over het algemeen eenmaal per jaar gereinigd. De reiniging wordt op basis van een vast
programma uitgevoerd. Aanvullende reiniging is locatie specifiek. In de huidige situatie is geen registratie
van de hoeveelheid af te voeren slib.
Rioolvervangingen
In het vorige GRP was voor vervangingen van vrijverval riolering een investeringstempo € 700.000 per jaar
voorzien op basis van het aanlegjaar en een prognose van de gemiddelde levensduur van 50 jaar. De
daadwerkelijke vervangingen per jaar zijn op basis van detailbeoordelingen vastgesteld en uitgevoerd.
Het investeringstempo voor vervangingen is tijdens de afgelopen planperiode niet gehaald. Een
belangrijke oorzaak is de wijze van organiseren van de vervangingsprojecten. Deze zijn geclusterd per
straat ter beperking van uitvoeringsoverlast. Voor de ambtelijke organisatie is het wenselijk dergelijke
projecten op te schalen naar bijvoorbeeld wijkniveau, waarbij beperking van uitvoeringsoverlast uiteraard
een randvoorwaarde is.
In de afgelopen planperiode zijn 50% van de eerder aangetroffen ernstige lekkages verholpen. Daarnaast is
de stankoverlast ter plaatse van de twee eindgemalen in Poortugaal en Rhoon volledig opgelost. Wel blijft
de concentratie H2S ter plaatse van de eindgemalen hoog.
Verbeteringsmaatregelen
De geplande vuiltechnische en hydraulische verbeteringsmaatregelen zijn in de afgelopen planperiode op
enkele maatregelen na allemaal uitgevoerd. Hieronder is aangegeven welke voorgenomen maatregelen
niet zijn uitgevoerd:
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De voorgenomen aanpassingen aan de gemaalcapaciteit in bemalingsgebied P‐Kruisdijk was
uiteindelijk niet noodzakelijk, omdat de werkelijke capaciteit al lager was dan de voorgenomen
capaciteitsverlaging.



Eén overstortdrempel ter plaatse van de Kerkstraat is niet ingemeten.



Het afkoppelen van 0,14 ha dakoppervlak, gelegen aan de Molendijk, is niet uitgevoerd. Wel is in het
kader van het Centrumplan 1,0 ha aan verhard oppervlak afgekoppeld.

Naleving vergunningsvoorschriften
Het Waterschap Hollandse Delta en DCMR is belast met de handhaving en naleving van de milieuregels.
Ten aanzien van de maximale biologische afvoer, ten behoeve van de aansluitvergunning, heeft de
gemeente jaarlijkse een rapportage met wijzigingen aan het Waterschap geleverd.
Monitoringsprogramma
In de afgelopen planperiode heeft de gemeente in 2009 een meetplan opgesteld volgens spoor 2 conform
het CIW rapport Deel 4a. In 2012 is het meetplan operationeel gemaakt. In totaal zijn 20 meetpunten
opgenomen in het meetprogramma, waarvan 13 locaties met bestaande telemetrie (neerslag: 2;
oppervlaktewater: 2; gemalen: 9) en 7 nieuwe meetlocaties.
Sinds 2005 wordt gemeten in het bergbezinkbassin in de Akkerstraat voor een inschatting van het
rendement van deze voorziening. Uit een beoordeling van de meetresultaten bleek dat de meetopstelling
niet is onderhouden en de meetresultaten onbruikbaar zijn. Tevens bleek dat de voorziening minder
frequent benut wordt dan berekend. Deze beoordeling is gerapporteerd in de rapportage
“Tussenrapportage monitoring bergbezinkbassin Akkerstraat te Poortugaal” uit 2010. De bevindingen zijn
verwerkt in de in 2010 uitgevoerde herberekening van de riolering.
Systematisch rioolbeheer
Het is noodzakelijk om continu de geometrische gegevens in het beheersysteem actueel en volledig te
houden. In de afgelopen planperiode heeft de gemeente veel vooruitgang geboekt bij het verzamelen en
vervolgens verwerken van alle gegevens in het digitale rioolbeheersysteem. O.a. het gerealiseerde deel van
Portland is nu ingevoerd in het systeem. De analoog beschikbare informatie over gemalen, persleidingen
en drukriolering is nog niet centraal verwerkt in het digitale rioolbeheersysteem.
Voorlichting aan bewoners en klachtenregistratie
Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de riolering is de overlast voor de burgers en bedrijven
zoveel mogelijk beperkt. Vooruitlopende op de werkzaamheden zijn de belanghebbende burgers en
bedrijven via internet en met huis aan huis bladen tijdig geïnformeerd.
Daarnaast is in de afgelopen planperiode de campagne “goed rioolgebruik” gestart, waarin de bewoners
bewust worden gemaakt van de werking van een gescheiden riolering.
De via het Klachtcontactcentrum (KCC) gemelde klachten worden geregistreerd. Een klein deel van de
klachten, die rechtstreeks aan de inhoudelijk betrokken medewerker worden gemeld, zijn niet
geregistreerd. Op jaarbasis betreft het gemiddeld 170 klachten.
De aard van de klachten betreft vooral verstopte kolken en storingen in minigemalen en mindere mate
stankoverlast.
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2.5

PLANVORMEN

In de afgelopen planperiode zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd en planvormen opgesteld:


Integrale beheerplannen (2007‐2011).



Jaarlijks beheerplan rioolgemalen (2007‐2011).



Monitoren BBB Akkerstraat (2005‐2010).



Optimalisatie transportsysteem (2009).



Landmeetkundige werkzaamheden riolering (2008‐2011).



Actualiseren rioolbeheerpakket (2007‐2011).



GAP Albrandswaard (2009).



Monitoringsplan riolering (2009).



Monitoringsplan grondwater (2009);



BRP Albrandswaard 2010‐2015 (2011).

2.6

OVERIGE ASPECTEN

Het budget van € 10.000,‐‐ per jaar voor het uitbesteden van kleinere (riolerings)projecten is uiteindelijk
niet separaat in de begroting opgenomen. De kosten worden gedekt uit de voor deze projecten
gereserveerde uitvoeringsbudgetten.

2.7

FINANCIËN

Rioolheffing
In 2010 is op basis van de Gemeentewet het rioolrecht omgezet naar een rioolheffing. Het rioolrecht was
gekoppeld aan het profijtbeginsel, terwijl de rioolheffing een algemene belastingmaatregel betreft.
De ontwikkeling van de rioolheffing voor particulieren is zowel volgens de planning uit het GRP als in
werkelijkheid weergegeven in onderstaande tabel.
Rioolheffing per jaar
GRP 2007-2011
Geïndexeerd
Werkelijk verloop

2007

2008

2009

2010

2011

2012

€ 136

€ 143

€ 150

€ 158

€ 166

€ 174

€ 136

€ 147

€ 167

€ 169

€ 181

€ 189

€ 136,40

€ 145,95

€ 153,25

€ 165,51

€ 217,84

€ 232,39

(meerpersoonshuishoudens)
Tabel 2: Gepland en werkelijk verloop rioolheffing meerpersoons huishoudens

De ontwikkeling van de rioolheffing van 2008 tot en met 2010 loopt iets achter op het volgens het
GRP2007‐2011 geïndexeerd verloop.
De huidige rioolheffing bedraagt momenteel € 232.39 per aansluiting. Dit bedrag is hoger dan de prognose
voor 2012 uit het GRP 2007‐2011. Op grond van de CBS‐prijsindexcijfers voor de GWW‐sector, riolering
zijn de prijzen sinds 2007 met ca. 9% gestegen. Dat impliceert dat de huidige rioolheffing ongeveer € 189,‐‐
per (meerpersoons) huishouden zou moeten bedragen. Reden van de hogere heffing dan geprognotiseerd
is dat de gemeente heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 de BTW mee te rekenen in de rioolheffing.

12

ARCADIS

076593942:0.7 - Concept

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

Exploitatiebalans
De rioolheffing wordt in hoge mate bepaald door de hoogte van de lasten en de stand van de
egalisatiereserve. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de geprognotiseerde (GRP 2007‐2011) en
werkelijke lastenontwikkeling.
Uitgaven

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal

GRP 2007-2011

€ 2.763.702

€ 2.774.185

€ 2.763.661

€ 2.725.012

€ 2.737.965

€ 13.764.525

Werkelijk

€ 2.573.682

€ 1.666.065

€2.463.482

€ 2.334.375

€ 3.227.923

€ 12.265.527

Tabel 3: Lastenontwikkeling

Egalisatiereserve
Gedurende de planperiode hebben de geplande en gerealiseerde saldi van de egalisatiereserve (peildatum
1 januari) zich ontwikkeld zoals in onderstaande tabel is weergegeven.
Saldo egalisatiereserve
1/1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

GRP 2007-2011

€ 250.161

€ 285.522

€ 341.226

€ 432.861

€ 512.955

€ 628.421

Werkelijk

€ 235.877

€ 50.000

€ 4.282

€0

€ 144.484

€ 943.974

Tabel 4: Ontwikkeling reserve/voorziening

076593942:0.7 - Concept

ARCADIS

13

Verbreedd Gemeentelijk Rioleringssplan 2013-2017

3
3.1

Beleid en procedure

INLE
EIDING

In dit hoofdstuk wo
ordt ingegaan op de speerpu
unten van hett lokale rioleringsbeleid vooor de komende
e
periode, dat mede is ingegev
ven door recen
nte landelijke beleidsontwik
kkelingen en w
wetgeving.
planp
Vervo
olgens wordt ingegaan
i
op de
d procedures die bij de totsstandkoming van
v het GRP zzijn gevolgd. De
D
inhou
ud is beperkt to
ot de hoofdzaken. Algemen
ne zaken zijn opgenomen
o
in
n de bijlagen en
n relevante
onderrwerpen voor het lokale riolleringsbeleid zzijn nader uitg
gewerkt in de navolgende h
hoofdstukken. Door
deze o
opzet vormt dit
d hoofdstuk een
e leeswijzerr voor dit GRP
P.

3.2

LAND
DELIJKE ONT
TWIKKELING
GEN

In de afgelopen plaanperiode hebb
ben vele ontw
wikkelingen
plaatssgevonden diee veelal zijn va
astgelegd in
bestuu
ursakkoorden
n, zoals het Besstuursakkoord
d Waterketen
(2007)) en het Bestuu
ursakkoord Water
W
(2011). D
Dit heeft
eveneeens geleid tott nieuwe wetgeving waarvaan de Wet
veran
nkering en bek
kostiging geme
eentelijke wateertaken de
belang
grijkste vormtt. In Bijlage 2 is
i een overzich
ht gegeven va
an
de rellevante beleidssnotities en wet‐ en regelgev
ving.
Over h
het algemeen wordt groot belang
b
gehech
ht aan het
scheid
den van vuile en schone waterstromen en
n een structureele
aanpaak van de gron
ndwaterproble
ematiek. Het b
beleid is verdeer
gerich
ht op het in dee toekomst berreiken van een
n

14

ARCA
ADIS

076593942:0.7 - Concept

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

klimaatbestendig afvalwatersysteem (riolering en zuivering) met een hoog gehalte aan duurzaamheid, dat
op doelmatige wijze in stand wordt gehouden, mede op basis van een intensieve samenwerking met het
waterschap. Dit alles in combinatie met het benutten van innovatieve ontwikkelingen en een transparante
verantwoording van kosten.
Ondanks dat de eerder vastgelegde afspraken (Nationaal Bestuursakkoord Water en Bestuursafspraken
Waterketen) onverminderd van kracht blijven, hebben de meest recente doelstellingen uit het
Bestuursakkoord Water voor de gemeenten in de komende tijd de meeste betekenis. Tot 2020 moet in het
waterbeheer in totaal € 750 mln doelmatigheidswinst worden behaald, waarvan € 380 mln in de
waterketen bij waterschappen en gemeenten. Deze kostenbesparing kan alleen bereikt worden indien
capaciteit en kennis worden gebundeld, operationele taken worden geprofessionaliseerd en intensief
wordt samengewerkt.
Naast bovenstaande doelstellingen vanuit de verschillende bestuursakkoorden heeft de Wet verankering
en bekostiging gemeentelijke watertaken, die sinds 1 januari 2008 van kracht is, geleid tot een uitbreiding
van de gemeentelijke zorgtaken, te weten:
1. De zorgplicht voor het stedelijk afvalwater (bestaand).
2. De zorgplicht voor het hemelwater (nieuw).
3. De zorgplicht voor het grondwater (nieuw).
Inmiddels zijn de artikelen uit deze wijzigingswet overgenomen in de Wet milieubeheer, Gemeentewet en
de nieuwe Waterwet (sinds december 2010 van kracht).

Stedelijk afvalwater

Hemelwater

Grondwater

De Gemeentewet biedt de mogelijkheid om de extra kosten, die voortkomen uit de nieuwe zorgplichten, te
dekken uit een nieuwe rioolheffing, die uiterlijk per 1 januari 2010 moest zijn ingesteld. De Wet
milieubeheer verplicht gemeenten om binnen 5 jaar na de inwerkingtreding (dus uiterlijk per 1 januari
2013) over een verbreed GRP te beschikken. Met het voorliggende GRP wordt hieraan voldaan.
In Bijlage 2 is ook informatie opgenomen over andere relevante wetgeving die recent tot stand is gekomen.

3.3

LOKALE SPEERPUNTEN

Voor de komende planperiode kiest de gemeente voor een behoudende opstelling ten aanzien van de,
soms vergaande, landelijke ontwikkelingen. De voornemens voor het te voeren beleid zijn hieronder per
speerpunt bondig samengevat. In de volgende hoofdstukken is een en ander verder uitgewerkt.
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Doelmatigheid
De gemeente wil in de komende planperiode de doelmatigheid van het rioleringsbeheer verhogen, door
onder meer:



een intensieve samenwerking in BAR verband en met andere regionale partijen;
het monitoren van het feitelijk gedrag van de riolering, wat uiteindelijk tot een hogere
kosteneffectiviteit van maatregelen moet leiden;



ontwikkelen van een beheerstrategie in een Rioleringsbeheerplan (zie Bijlage 8), gericht op
resultaatsverplichting in plaats van op inspanningsverplichting. Een meer gedifferentieerde frequentie
van onderhoudsactiviteiten, die is afgestemd op de behoefte van het systeem, is hierin een belangrijk
principe;



het jaarlijks opstellen van operationele jaarprogramma’s, op basis van de in het Rioleringsbeheerplan
uitgewerkte strategie, om de in de afgelopen jaar uitgevoerde activiteiten te evalueren en de benodigde
activiteiten voor het komende jaar in te plannen.

Duurzaamheid
De gemeente streeft in de komende planperiode op verantwoorde wijze verhard oppervlak af te koppelen
van bestaande gemengde riolering. Voor ontwikkelingslocaties (met name nieuwbouwlocaties) geldt dat
de speelruimte voor een alternatieve omgang met hemelwater ruimer is dan in de bestaande bebouwing.
Voor deze locaties wordt afval‐ en hemelwaterstromen zoveel mogelijk gescheiden door het aanleggen
van duurzaam gescheiden rioolsystemen. Hiermee wilt de gemeente aansluiting zoeken met de
speerpunten doelmatigheid en duurzaamheid uit het Bestuursakkoord Waterketen 2007.
Klimaatbestendigheid
In de komende planperiode zal een verkenning plaatsvinden van knelpunten in de afvoercapaciteit van de
riolering die een gevolg zijn van de te verwachten klimaatontwikkeling. Op het moment dat ter plekke
werkzaamheden worden voorbereid, kunnen doelmatige maatregelen worden meegenomen om
geconstateerde knelpunten op te lossen ter voorkoming van wateroverlast in de toekomst.
Transparantie
Om de kostenontwikkeling op de voet te volgen worden bij het opstellen van jaarprogramma niet alleen
de technische activiteiten uit het voorgaande jaar geëvalueerd, maar ook de kosten. Op die manier kunnen
afwijkingen van de prognoses uit de GRP tijdig worden gesignaleerd en de benodigde maatregelen
worden getroffen om een en ander bij te sturen. Ook de wijze van financieren van de rioleringsuitgaven
krijgt extra aandacht om de noodzakelijke ontwikkeling van de rioolheffing te temperen.
Daarnaast vindt halverwege de planperiode een financiële evaluatie plaats waarin de kostendekkendheid
wordt gecontroleerd en eventueel bijgesteld.
Samenwerking
In de planperiode zal de samenwerking met de gemeente Barendrecht en Ridderkerk in het kader van de
BAR samenwerking worden geïntensiveerd met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen en
onderhouds‐ en investeringsprogramma’s zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Vanuit de
doelstellingen van het Bestuursakkoord Water is de toenadering tot het waterschap gezocht.
Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.
BAR samenwerking
In het Bestuursakkoord Waterketen dringen de betrokken partijen (zie § 3.2) aan op meer samenwerking in de
waterketen met het doel de doelmatigheid van de activiteiten in deze sector te vergroten. In een ledenbrief (10/102)
informeert de VNG haar leden nader over de beoogde opzet van deze samenwerking. De samenwerking in de
afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen gaat uit van het bundelen van kennis en capaciteit en het
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verder professionaliseren van de beheertaken. Door slim samen te werken kan er ook structureel en substantieel
bezuinigd worden op de kosten voor het rioleringsbeheer. Uit een landelijk Feitenonderzoek blijkt dat op deze wijze tot
2020 een kostenbesparing in het rioleringsbeheer mogelijk is van ca. € 140 mln. In de komende periode zal dit
landelijk onderzoek op initiatief van provincies en waterschappen nader worden uitgewerkt in regionale
feitenonderzoeken.

Om de totstandkoming van de beoogde samenwerking tussen gemeenten en het hoogheemraadschap te
ondersteunen, is er door VNG en UvW (Unie van Waterschappen) een klein landelijk kernteam opgezet. Ook zal er
door middel van inhoudelijke werkgroepen op landelijk niveau worden gewerkt aan het verminderen van
belemmerende wet- en regelgeving, opbouwen en uitdragen van
kennis

Op 21 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard de
Voorjaarsnota 2012 vastgesteld. Een belangrijk thema in de
Voorjaarsnota is een sterkere samenwerking tussen de gemeente
Albrandswaard en de gemeenten Barendrecht en Ridderwerk. Het uitgangspunt daarbij is dat samenwerking primair
gaat om het versterken van de kwaliteit en de continuïteit zodat de ambitie tot zelfstandigheid kan worden
gerealiseerd. De raad heeft doormiddel van twee moties het college aangemoedigd de intensieve samenwerking als
speerpunt van beleid te nemen en derhalve actief op te pakken in de richting van de colleges van de gemeenten
Barendrecht en Ridderkerk. Op 19 januari 2012 hebben de colleges van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard
en Ridderkerk en het college van dijkgraaf en heemraden van het WSHD de “Intentieverklaring Bestuurlijk Overleg
Water Waterschap Hollandse Delta en BAR gemeenten: Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk” ondertekend.
Het daaruit volgende haalbaarheidsonderzoek voor de BAR-samenwerking heeft parallel aan het opstellen van dit
GRP plaats gevonden.

3.4

DRIE ZORGPLICHTEN, DRIE SYSTEMEN

Met de introductie van drie zorgplichten maken we ook onderscheid in drie systemen, te weten:
1. Vuilwatersysteem voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk en bedrijfsmatig afvalwater,
eventueel vermengd met vervuild hemelwater. Voorzieningen die tot deze categorie behoren zijn
vuilwater‐ en gemengde riolering, drukriolering, rioolgemalen en persleidingen, bergbezinkbassins,
enz.
2. Hemelwatersystemen voor de inzameling en verwerking van relatief schoon hemelwater. Hiertoe
behoren voorzieningen als hemelwaterriolering, infiltratievoorzieningen, afscheiders, enz.
3. Drainagesystemen voor het handhaven van acceptabele grondwaterstanden.
Om deze systemen goed te laten functioneren zijn systeemdoelen en functionele eisen aan de riolering
gesteld. Om het functioneren toetsbaar te maken, zijn de eisen vertaald in meetbare maatstaven. Het
proces is in onderstaande afbeelding weergegeven. In Bijlage 6 is de werkwijze nader uitgewerkt.
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Doelen

Gewenste toestand.
(Wat wil men bereiken?)

↓
Functionele eisen
↓
Maatstaven
Getalsmatige precisering
van functionele eisen
↓
● Theoretisch gedrag
● Werkelijke gedrag

3.5

↘
"Tijdloos" (lange termijn) en uniform

Vertaling van doelen in systeemeisen. ↗
(Hoe moet het systeem zich gedragen?)
&

Meetmethoden
Specificatie van methode i.v.m.
vastleggen maatstaf.

→
→

Specificatie rekenmodel.
Specificatie waarnemingen.
(+ andere registraties)

Locatiegebonden

Veranderlijk in de tijd

BEDRIJFSVOERING

Om de deelsystemen aan de functionele eisen te laten voldoen is mensenwerk. Het vergt een adequate
organisatie om dat doel te bereiken. In het voorliggende vGRP zijn de personele activiteiten
onderverdeeld in 5 taakvelden conform de richtlijnen uit de Leidraad Riolering van Stichting RIONED, te
weten:
 Planvorming
 Onderzoek
 Onderhoud
 Maatregelen
 Facilitair
Elke activiteit wordt aangestuurd vanuit de informatie die in het beheersysteem is opgeslagen, terwijl de
gegevens die vrijkomen bij de uitvoering van de activiteiten weer teruggesluisd moeten worden. Zo
blijven de beheergegevens actueel, wat een absolute randvoorwaarde is voor doelmatig rioleringsbeheer.
In Bijlage 4 is een moderne visie op het rioleringsbeheer opgenomen. Elementen hieruit zijn overgenomen
in het voorliggende GRP, met name die elementen die dienen om de doelmatigheid van het
rioleringsbeheer te optimaliseren.
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4
4.1

Afvalwaterzorg

INLEIDING

In dit hoofdstuk is de aandacht uitsluitend gericht op het rioleringssysteem dat specifiek voor deze
zorgplicht is aangelegd en wordt onderhouden. Daartoe behoren vuilwater‐ en gemengde riolering,
drukriolering, rioolgemalen en persleidingen, bergbezinkbassins, enz.
De cruciale vraag is of het huidige systeem aan de functionele eisen voldoet. Zo niet dan moeten
maatregelen getroffen worden om de geconstateerde knelpunten in het systeemfunctioneren tot oplossing
te brengen.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op enkele specifieke achtergronden van deze zorgplicht.
Vervolgens wordt de gewenste situatie voor de komende planperiode beschreven in de vorm van ambities
en functionele eisen. Daarna volgt een beschrijving van de bestaande situatie, waarna deze wordt getoetst
aan het wensbeeld. Aan het einde van het hoofdstuk zijn de geconstateerde knelpunten opgesomd. De
maatregelen die nodig zijn om de knelpunten op te lossen komen, samen met die voor de andere
zorgplichten, in hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering aan de orde.

4.2

ACHTERGRONDEN

In § 3.2 en Bijlage 2 is in algemene zin ingegaan op de betekenis van de Wet verbrede watertaken. In deze
paragraaf komt specifiek de afvalwaterzorgplicht aan bod.
Zorgplicht Stedelijk afvalwater
De zorgplicht voor het stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer, art. 10.33) is niet wezenlijk gewijzigd. De
zorgplicht afvalwater conform de nieuwe wetgeving houdt in een zorgplicht voor inzameling en transport
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van stedelijk afvalwater bestaande uit huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en al het andere water
wat daarmee eventueel gemengd wordt. Dat betekent dat hemelwater, vermengd met afvalwater, nog
steeds onder deze zorgplicht valt. Alleen voor onvermengd hemelwater geldt de nieuwe zorgplicht
hemelwater (zie hoofdstuk 5).
Ten aanzien van het buitengebied kunnen gemeenten nu ook formeel kiezen voor de verbrede zorgplicht.
Dit betekent dat de gemeente voor alle panden in het buitengebied de zorgplicht voor de
afvalwatervoorziening op zich kan nemen. De gemeente Albrandswaard heeft geen installaties voor de
individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) in beheer en kiest hier niet voor. Het huishoudelijk
afvalwater afkomstig van panden in het buitengebied worden via drukriolering ingezameld binnen het
kader van de reguliere zorgplicht voor stedelijk afvalwater.
Binnen de sfeer van de zorgplicht afvalwater zijn het Besluit lozing afvalwater huishoudens, het
Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing.

4.3

GEWENSTE SITUATIE

De ambities voor de komende planperiode concentreren zich voor deze zorgplicht op de volgende punten:
1. Het stedelijk afvalwater wordt doelmatig ingezameld en getransporteerd, zonder dat de
volksgezondheid in gevaar wordt gebracht en het milieu onverantwoordelijk wordt belast.
2. Door op verantwoorde wijze verhard oppervlak af te koppelen van bestaande gemengde riolering
wordt aansluiting gezocht met de speerpunten doelmatigheid en duurzaamheid uit het
Bestuursakkoord Waterketen 2007. Het afkoppelen is voor Albrandswaard geen doel op zich en vindt
alleen plaats als dit voor het lokale water‐/rioolsysteem aantoonbaar noodzakelijk is én gecombineerd
kan worden met werkzaamheden.
3. Van nieuwbouwlocaties wordt in principe alleen huishoudelijk of bedrijfsafvalwater afgevoerd naar de
AWZI.
4. Bestaande gemengde rioolstelsels zijn in staat om maatgevende neerslagsituaties (bui 08 conform
Leidraad Riolering zonder schade voor burgers en bedrijven te verwerken. De knelpunten met kans
voor schade voor burgers en bedrijven zijn in beeld en mogen tot het beschermingsniveau niet leiden
tot schade. Het beschermingsniveau wordt bepaald door de mate waarin overlast geaccepteerd wordt
en de mate waarin de gemeente op doelmatige wijze schade kan voorkomen.
5. Er bestaat inzicht in het feitelijk functioneren van de bestaande gemengde riolering door middel van
het monitoren van waterstanden, overstorten en gemalen
6. Het tempo van rioolvervangingen houdt gelijke tred met de achteruitgang in kwaliteit van de riolen,
waarbij zoveel mogelijk wijk‐ of clustergericht werk met werk wordt gemaakt.
7. Alle hoofdrioolgemalen zijn aangesloten op een centrale hoofdpost en worden zodanig aangestuurd
dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige berging en het transport op een efficiënte
manier plaatsvindt, waarbij ook het energieverbruik minimaal is.
De ambities zijn vertaald in functionele eisen en opgenomen in Bijlage 5.

4.4

HUIDIGE SITUATIE

Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige situatie. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan
de orde:
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Objectgegevens (areaalgegevens);



Prognoses.
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4.4.1

OBJECTGEGEVENS

In Tabel 4 zijn de belangrijkste kengetallen van het afvalwatersysteem weergegeven.

Systeem

Onderdeel

Omvang

Eenheid

Algemene gegevens (drie zorgplichten)
Woningen

Aantal

9996

st

Inwoners

Aantal (januari 2012)

25.002

st

Heffingseenheden (fictief)

Aantal (meerpersoons huishoudens)

10.270

st

Ongerioleerde panden

Aantal

0

st

Gemengd riool

47

km

Vuilwaterriool

34

km

5

st

0

st

80

st

Specifieke gegevens afvalwaterzorgplicht
Vrij verval riolering Gemengd/vuilwater

Bergbezinkvoorzieningen
Overige randvoorzieningen
Overige overstorten
Totaal

73,8

ha

Kolken (gemengd + hemelwater)

Aantal

7250

st

Mechanische riolering

Persleiding

5,4

km

Rioolgemalen (gemengd)

26

st

Rioolgemalen (gescheiden)

12

st

Rioolgemalen (vgs)

0

st

Opvoergemalen

1

st

72

km

224

st

IBA’s

0

st

Waterpeilmeters

0

st

Neerslagmeters

0

st

Debietmeters

3

st

Drukriolering
Pompunits (excl. particulieren)
Monitoren riolering

Tabel 5: Kengetallen vuilwatersysteem

De totale lengte van de vrij verval riolering
(gemengde en vuilwater) bedraagt ruim 120,5 km.
Daarnaast is er ruim 70 km drukriolering aanwezig.
39 Gemalen en 224 pompunits (minigemalen) zorgen
voor het transport van het afvalwater naar de AWZI.
In Bijlage 7 is een overzicht gegeven van alle
lozingsvoorzieningen (riooloverstorten,
nooduitlaten, e.d.) op oppervlaktewater.

De leeftijdsopbouw en de toename van het areaal gemengde riolering en vuilwaterriolering (DWA) is
weergegeven in Afbeelding 1. Opvallend is dat gedurende de afgelopen planperiode ruim 24 km
vrijverval riolering is aangelegd. Een groot deel hiervan is in de uitbreiding Portland aangelegd.
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Afbeellding 1: Leeftijd
dsopbouw vuilw
waterriolering

4.4.22

PROGNOSE VOO
OR OBJECTUIITBREIDING IN
I PLANPERIODE

In Tab
bel 5 zijn een aantal
a
uitbreid
dingen opgenoomen, die deeels binnen de planperiode
p
vaan het vGRP
wordeen gerealiseerd met vermeld
ding van het v
vermoedelijk te
t realiseren sttelseltype. Afh
hankelijk van de
econo
omische ontwiikkelingen is de
d prognose d
dat in de period
de 2013‐2017 ca.
c 230 nieuwee woningen worden
w
aangeesloten. Veiligh
heidshalve wo
ordt voor de k
komende plan
nperiode nog geen
g
rekening gehouden me
et de
daarm
mee samenhan
ngende extra in
nkomsten uit de rioolheffin
ng.
Loca
atie

Periode

Aard

Stelseltype

Omvang/a
aantal

Esse
endael

2013-2017
2

Diverrsen

2013-2017
2

nieuwbo
ouw

gescheiden

0-200 stuks

inbreid
ding

nade
er te bepalen

10-30 stuks

Totaa
al

0-230 stuks

Tabel 66: Geplande uitb
breidingen met type aanduidin
ng riolering

4.5

TOET
TSING

In de tabel van Bijlaage 6 is de huiidige situatie g
getoetst aan de functionele eisen.
e
Samenvvattend luiden
n de
conclu
usies als volgtt.
Zorgp
plicht
Al hett in de gemeen
nte geproduce
eerde afvalwatter wordt mett behulp van vrijverval
v
rioleering en
drukrriolering ingezzameld en afge
evoerd naar d
de AWZI met uitzondering
u
van
v de inciden
ntele lozingen
n op
opperrvlaktewater bij
b hevige rege
enval (zie ook onder ‘Emissiies’). Daarmee
e voldoet de ggemeente aan de
d
wettellijke zorgplich
ht.

Ongew
wenste lozinggen
Binneen de gemeenttegrens zijn allle percelen aan
ngesloten op (druk)riolerin
(
g. Er is geen ssprake van
ongew
wenste lozingeen.
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Waterroverlast ‐ kliimaatbestendiigheid
De geemengde riolerring beschikt over
o
voldoend
de afvoercapa
aciteit om aan de afvoernorm
m te voldoen.
Slechtts incidenteel treedt
t
geduren
nde korte tijd water‐op‐stra
aat op bij hevige regenval teen gevolge van
n
onvolldoende afvoeercapaciteit of verstopte kolk
ken. Er is nog geen bescherm
mingsniveau vvastgesteld to
ot
waaraaan burgers geevrijwaard wo
orden van watteroverlast meet schade of errnstige belemm
mering tot gev
volg.
Emisssies ‐ waterkw
waliteit
De geemeente voldo
oet theoretisch
h ruimschoots aan de basisin
nspanning. Er is nog geen in
nzicht in het fe
eitelijk
functiioneren van heet gemengde systeem.
s
In 20012 is het meettprogramma operationeel
o
en
n wordt op 20
0
locatiees het feitelijk
ke gedrag van de riolering g
gemonitored. Daarnaast
D
is err op één locatiie bekend dat er
sprakee is van negattieve effecten met
m betrekkin
ng tot de waterrkwaliteit.
KLIM
MAATONTWIKK
KELING
Doorr klimaatverande
ering zal de kan
ns op lange peri oden van droog
gte toenemen en hiermee de kaans op verstopp
pingen.
Daarrnaast neemt de
e piekbelasting toe.
t
Dit stelt exttra eisen aan he
et ontwerp van vuilwater
v
en gem
mengde riolering.

Toesta
and
De toeestand van dee vuilwater‐ en
n gemengde riiolering is vastgesteld op ba
asis van inspeccties die in de
period
de van 2007 to
ot en met 2012 zijn uitgevoeerd. In Afbeeld
ding 2 is weerg
gegeven per tiijdvak van 10 jaar
(aanleegjaar) welk deel van het are
eaal is geïnspeecteerd.

Afbeellding 2: Geïnspeecteerd areaal gemengde
g
en vu
uilwaterriolering
g
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In

Afbeeelding 3, is een
n overzicht geg
geven van hett percentage aan
a geïnspecteerde vrijvervaal vuilwater‐ en
e
gemen
ngde riolering
g waar ingrijpm
maatstaven vooor stabiliteit, waterdichthe
eid en de afstrooming
overscchreden word
den.
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Afbeellding 3: oversch
hrijdingen ingrijpmaatstaven vooor stabiliteit, waterdichtheid
w
en
e afstroming

Op baasis van de gecconstateerde overschrijding
o
gen van ingrijp
pmaatstaven in de rioleringg zijn de gemen
ngde
en vuilwaterriolen beoordeeld
b
en
n voorzien van
n een algeheell kwaliteitsoorrdeel (goed, m
matig, slecht, zeer
slechtt). Hierin zijn de
d ernst en de
e omvang van de overschrijd
dingen van ingrijpmaatstavven beschouwd.
Afbeeelding 4 geeft voor
v
het areaa
al aan gemeng
gde en vuilwatterriolering ee
en overzicht vvan de algehele
e
kwalitteit.

Afbeellding 4: kwaliteiit vrijverval riollering

Uit an
nalyse van de algehele toesttand van de D
DWA en gemen
ngde riolering
g is gebleken d
dat de gemidd
delde
leeftijd
d van het zeerr slechte staat verkerende d eel iets meer dan
d 50 jaar oud is en aan veervanging toe is. Dit
komt overeen met de
d ingeschatte
e theoretische restlevensduu
ur van riolerin
ng in Albrandsswaard. Riolerring
met eeen vastgesteld
de slechte kwa
aliteit bleek geemiddeld 38 ja
aar oud te zijn en riolering m
met een matige
kwalitteit is gemidd
deld 33 jaar oud.
In de afgelopen plaanperiode zijn 50% van de e erder aangetroffen ernstige lekkages verh
holpen. De tijd
dens
inspeccties aangetroffen wortels, welke
w
belemm
merend zijn vo
oor de doorstro
oming, zijn veerwijderd. De
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oorzaken van deze wortelgroei (defecten in inlaten) zijn niet weggenomen. Dit zal een aandachtspunt zijn
voor de komende planperiode.

4.6

GECONSTATEERDE KNELPUNTEN

Ten aanzien van de functionele eisen zijn de volgende knelpunten geconstateerd:
I.

Er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld tot waaraan burgers gevrijwaard worden van

II.

De klimaatbestendigheid van de gemengde stelsels (extreem functioneren) is niet onderzocht.

wateroverlast met schade of ernstige belemmering tot gevolg.
III.

Er is nog geen inzicht in het feitelijke functioneren van de gemengde stelsels.

IV.

Er is nog op één locatie sprake van negatieve effecten met betrekking tot de waterkwaliteit.

In hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, zijn de maatregelen opgenomen om de geconstateerde knelpunten in de
komende planperiode weg te nemen.
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5
5.1

Hemelwaterzorg

INLEIDING

Net als in het voorgaande hoofdstuk is de aandacht in dit hoofdstuk uitsluitend gericht op het
rioleringssysteem dat specifiek voor deze zorgplicht is aangelegd en wordt onderhouden. Daartoe
behoren hemelwaterriolering, infiltratie‐voorzieningen, afscheiders, enz. Voor zover hemelwater wordt
afgepompt, kunnen daartoe ook gemalen en persleidingen behoren. De cruciale vraag is of het huidige
systeem aan de functionele eisen voldoet. Zo niet dan moeten maatregelen getroffen worden om de
geconstateerde knelpunten in het systeemfunctioneren tot oplossing te brengen.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op enkele specifieke achtergronden van de zorgplicht voor het
hemelwater. Vervolgens wordt de gewenste situatie voor de komende planperiode beschreven in de vorm
ambities en functionele eisen. Daarna volgt een beschrijving van de bestaande situatie, waarna deze wordt
getoetst aan het wensbeeld. Aan het einde van het hoofdstuk zijn de geconstateerde knelpunten
opgesomd. De maatregelen die nodig zijn om de knelpunten op te lossen komen, samen met die voor de
andere zorgplichten (zie hoofdstuk 4 en 6), in hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering aan de orde.

5.2

ACHTERGRONDEN

In § 3.2 en Bijlage 2 is in algemene zin ingegaan op de betekenis van de Wet verbrede watertaken. In deze
paragraaf komt specifiek de hemelwaterzorgplicht aan bod.
Zorgplicht hemelwater
In feite droeg de gemeente ook voor de komst van de nieuwe wet de verantwoordelijkheid voor de
omgang met hemelwater in het stedelijke gebied. Er is dus in principe niet zoveel veranderd. De nieuwe
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wetgeving legt wel meer verantwoordelijkheid bij de perceeleigenaar. Pas als hij zich niet redelijkerwijs
van het hemelwater kan ontdoen is de gemeente gehouden aan het treffen van maatregelen (Waterwet,
art. 9a). Als de gemeente oordeelt dat de perceeleigenaar onder de gegeven omstandigheden niet in staat is
om zich van het hemelwater te ontdoen, moet de gemeente voorzieningen treffen om dit water in te
zamelen en af te voeren.
In het GRP moet de gemeente haar hemelwaterbeleid duidelijk uiteen zetten. De voorgenomen plannen
moeten worden gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de burger hier kennis van kan nemen. Bij
(gebiedsgerichte) verordening kan de gemeente in een volgende fase de perceeleigenaren in een bepaald
gebied benaderen. De verordening bevat onder meer regels en termijnen waaraan de eigenaren zich
moeten houden. In individuele gevallen kan de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd
maatwerkvoorschrift om de medewerking af te dwingen.

5.3

INVLOEDSFACTOREN

Toen men in de eerste helft van de vorige eeuw overging op de aanleg van riolering koos men voor een
gemengde afvoer van afvalwater en hemelwater door één rioolstelsel, het gemengde rioolstelsel. Van
rijkswege wordt thans aangedrongen om het hemelwater gescheiden van het afvalwater tot afvoer te
brengen. De veronderstelde voordelen van dit beleid luiden:


Tegengaan van risico’s voor volks‐ en diergezondheid ten gevolge van vuiltuitworp van de gemengde
riolering via overstorten.



Vermijden van milieuschade in oppervlakte‐ en grondwater.



Verbeteren van de doelmatigheid van AWZI en riolering.



Voorkomen van wateroverlast ten gevolge van de klimaatontwikkeling.

Het beleid moet leiden tot grootschalige afkoppeling van hemelwater. Echter, in de Wet verbrede
watertaken is vastgelegd dat de gemeente autonoom is in haar besluitvorming hoe er lokaal met
hemelwater wordt omgegaan. Die verantwoordelijkheid vraagt om een weloverwogen keuze, want
tegenover de bovengenoemde voordelen van afkoppelen staan ook een aantal belangrijke mogelijke
nadelen. Het afstromende hemelwater kan door lokale omstandigheden verontreinigd zijn en de effecten
op de waterkwaliteit ten gevolge van grote hoeveelheden geloosd hemelwater zijn. In onderstaande
afbeelding is het gehele complex van invloedfactoren schematisch weergegeven. Onderscheid wordt
gemaakt in een viertal factoren van buitenaf die het hemelwaterbeleid beïnvloeden en vijf lokale factoren
die door het hemelwaterbeleid worden beïnvloed. Op elk van deze factoren wordt kort ingegaan.

kwantiteit
beleid

kwaliteit

duurzaamheid

waterketen
HEMELWATERVISIE

RO

financiën

klimaat
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Beleid
In Bijlage 2 is uitgebreid ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen rondom hemelwater. De Wet
verbrede watertaken geeft de gemeente de nodige ruimte om hierin een actief beleid te kunnen voeren.
Omdat er lokaal maatwerk geleverd moet worden, berust de besluitvorming dan ook bij het lokale
bestuur.
Duurzaamheid
Scheiding van afvalwater en hemelwater biedt mogelijkheden om nuttige grondstoffen en energie uit het
afvalwater terug te winnen en hemelwater voor nuttige doeleinden lokaal in te zetten.
Ruimtelijke ontwikkeling
Het spreekt voor zich dat duurzame kansen zich eerder aandienen bij locatieontwikkeling dan in de
bestaande woonomgeving. Op dit moment loopt een aantal landelijke experimenten met een toenemende
schaalgrootte en waarvan de resultaten bemoedigend zijn.
Klimaatontwikkeling
De klimaatontwikkeling presenteert zich steeds nadrukkelijker. Neerslag wordt merkbaar extremer en
ernstige wateroverlast treedt vaker op. Hoe zal de bestaande riolering zich hieronder houden? Kunnen de
riolen die nog 20 jaar of langer mee moeten die grotere hoeveelheden verwerken? Krijgen de burgers te
maken met regelmatige wateroverlast die zich tot in hun huizen manifesteert? Vragen waar de gemeente
zich verplicht moet voelen om antwoorden op te geven. Een gemeente moet een bewuste keuze maken in
het beschermingsniveau waarbij de burger beschermd wordt tegen wateroverlast. De burger moet worden
geïnformeerd over de situatie dat onder bepaalde omstandigheden wateroverlast kan ontstaan, waarbij de
gemeente niet verantwoordelijk voor schade kan worden gesteld.
WATEROVERLAST EN KLIMAAT
Onder wateroverlast wordt in het algemeen water-opstraat verstaan: het al of niet met huishoudelijk
afvalwater vermengde hemelwater komt uit de riolering
op straat te staan of het hemelwater kan bijvoorbeeld
door verstopte kolken niet in de riolen komen. Het is
niet doelmatig riolering en hemelwatervoorzieningen
aan te leggen die alle mogelijke extreme regenbuien
kunnen verwerken. Een landelijk geaccepteerde
maatstaf is, dat een bui die gemiddeld één maal in de
twee jaar voorkomt verwerkt moet kunnen worden
(gemiddeld eens in de twee jaar water-op-straat) door het rioolstelsel. Het watersysteem echter dient op basis van
WB21 getoetst te worden op een situatie van eens per 100 jaar. Tijdens hydraulische toetsing van het stelsel zal,
gezien de verwachte klimaatsverandering, ook gecontroleerd moeten worden hoe het stelsel reageert op zwaardere
buien.

Kwantitatieve effecten
Bij directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater neemt het geloosde volume op jaarbasis sterk toe
en voldoet daarmee niet aan de doelstellingen van Waterbeheer 21ste eeuw (zie Bijlage 2). Bij de
maatgevende piekgebeurtenissen vallen de verschillen overigens wel mee, zodat de gevolgen voor de
stedelijke wateropgave (benodigd retentievolume e.d.) beperkt blijven.
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Kwalitatieve effecten
Bij een directe afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater nemen, samen met de geloosde volumen, de
emissies toe. De aanwezigheid van foutaansluitingen op het hemelwaterriool is hierbij een belangrijke
oorzaak. Wat het effect is van beide verschijnselen op de waterkwaliteit is sterk afhankelijk van lokale
factoren. Bij infiltratie of bodempassage van hemelwater zijn de negatieve effecten veel minder, maar
vraagt de beheersing van grondwaterstanden extra aandacht.
Interacties in de (afval)waterketen
Het onttrekken van hemelwater uit de afvoerstroom naar de AWZI heeft een gunstig effect op het
zuiveringsrendement. Ook het energieverbruik neemt af. Een noodzakelijke uitbreiding van een AWZI
kan daardoor worden uitgesteld. Extra zuiveringstrappen op bestaande AWZI’s werken alleen bij een
continue belasting. Ondanks deze voordelen blijven directe financiële voordelen uit, omdat de huidige
kapitaallasten voor langere tijd vastliggen.
Financiële gevolgen
De ombouw van een bestaand gemengde rioolstelsel naar een gescheiden stelsel op het moment van
vervanging op grond van levensduur vraagt een ca. 40% hogere investering. Daartegenover staat dat de
onderhoudskosten 10 tot 20% lager liggen. Aangezien de afvoermogelijkheden binnen de gemeente
beperkt zijn wordt dit niet op grote schaal toegepast.
Beheerorganisatie
Gescheiden rioolstelsels zijn complexer dan gemengde rioolstelsels, waardoor het risico van falen groter is.
Foutaansluitingen zijn daarvan het beste voorbeeld. Dat impliceert dat er meer menskracht nodig is zowel
voor toezicht bij aanleg als voor het beheer.
VOORKEURSVOLGORDE
De voorkeursvolgorde beschrijft een algemene voorkeur voor omgaan met hemelwater en ander afvalwater aan de
bron. Bij hemelwater geldt, dat lokale lozing van hemelwater in het milieu (al dan niet via een gemeentelijk
hemelwatersysteem) de voorkeur geniet boven lozing op een gemengd stelsel. Lozing op oppervlaktewater is
gelijkwaardig aan lozing op de bodem. De voorkeursvolgorde heeft betrekking op gemeentelijke bevoegdheden en
geeft richting aan de gemeentelijke afwegingen, maar is niet verplicht. De voorkeursvolgorde is:
1.

Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.

2.

Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt.

3.

Afvalwaterstromen worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden.

4.

Huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater (zoals bedrijfsafvalwater) wordt ingezameld en
naar een AWZI getransporteerd.

5.

Ingezameld hemelwater wordt zoveel mogelijk hergebruikt of anders lokaal teruggebracht in
oppervlaktewatersysteem of bodem (zo nodig na zuivering bij de bron). Pas als beiden niet mogelijk blijken
vindt afvoer naar een AWZI plaats. Uitgangspunt is dat afstromend hemelwater meestal schoon genoeg is om
zonder zuivering in het milieu te worden teruggebracht.

5.4

GEWENSTE SITUATIE

De gewenste situatie in de komende planperiode voor het hemelwatersysteem luidt als volgt:
1. Hemelwater wordt bij maatgevende buien afgevoerd zonder dat dit tot hinder of wateroverlast leidt
(regulier functioneren).
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2. Bij neerslagsituaties die statistisch gezien maximaal 2 maal per jaar voorkomen wordt het hemelwater
tot op zekere hoogte (beschermingsniveau) zonder schade of ernstige belemmering (deels over
maaiveld) afgevoerd. Het beschermingsniveau wordt bepaald door de mate waarin overlast
geaccepteerd wordt en de mate waarin de gemeente op doelmatige wijze schade kan voorkomen.
3. Door op verantwoorde wijze verhard oppervlak af te koppelen van bestaande gebieden wordt
aansluiting gezocht met de speerpunten doelmatigheid en duurzaamheid uit het Bestuursakkoord
Waterketen 2007. Het afkoppelen is voor Albrandswaard geen doel op zich en vindt alleen plaats als
dit voor het lokale water‐/rioolsysteem aantoonbaar noodzakelijk is én gecombineerd kan worden met
werkzaamheden.
4. Voor uitbreidingslocaties wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijke scheiding van afval‐ en
hemelwaterstromen (‘JA, mits……’).
5. In principe worden afval‐ en hemelwaterstromen afkomstig van nieuwe percelen gescheiden op de
perceelgrens aangeleverd bij de openbare voorzieningen (conform rioolaansluitingverordening).
6. Foutaansluitingen op hemelwatervoorzieningen zijn tot een minimum teruggebracht.
7. Er bestaat voldoende inzicht in de toestand van hemelwatervoorzieningen, vergelijkbaar met die in de
gemengde riolering.
Functionele eisen zijn opgenomen in de desbetreffende tabel van Bijlage 5. De inhoud van deze tabel
vormt als het ware de gewenste situatie waaraan het systeemfunctioneren wordt getoetst. Onderstaande
paragraaf gaat in op het complex aan factoren die op het te voeren beleid van toepassing zijn.

5.5

HUIDIGE SITUATIE

Deze paragraaf geeft een overzicht van de huidige situatie van de hemelwater‐voorzieningen.

5.5.1

OBJECTGEGEVENS

In Tabel 7 zijn de belangrijkste kengetallen van het hemelwatersysteem weergegeven.
Systeem

Onderdeel

Vrij verval riolering

Hemelwaterriool

(verbeterd) Gescheiden

Randvoorzieningen

Aangekoppeld verhard oppervlak (riolering)

Omvang

km

0

st

Overstorten/regenwateruitlaat

1

28

st

Gesloten verharding (vlak)

2

2,4

ha

32,2

ha

7,8

ha

Open verharding (vlak)

3

Platte daken

Kolken (gemengd en hemelwater)

Eenheid

40,3

4

Hellende daken

5

31,4

ha

Totaal

6

73,8

ha

Aantal

7

7250

st

De totale lengte van hemelwaterriolering (HWA) bedraagt circa 40,3 km. Voor verdere informatie van de
aanwezige voorzieningen wordt verwezen naar Bijlage 7.
De leeftijdsopbouw van de hemelwaterriolering is weergegeven in Afbeelding 6.
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Afbeellding 7: oversch
hrijdingen ingrijpmaatstaven vooor stabiliteit, waterdichtheid
w
en
e afstroming

Op baasis van de gecconstateerde overschrijding
o
gen van ingrijp
pmaatstaven in de rioleringg zijn alle vrijv
verval
hemellwaterriolen beoordeeld
b
en voorzien van
n een algeheel kwaliteitsoord
deel (goed, maatig, slecht, ze
eer
slechtt). Hierin zijn de
d ernst en de
e omvang van de overschrijd
dingen bescho
ouwd. Afbeeld
ding 8 geeft vo
oor
het arreaal aan hemeelwaterriolerin
ng een overziccht van de alg
gehele kwaliteiit.

Afbeellding 8: kwaliteiit hemelwaterriolering

Ten op
pzichte van de gemengde en
e vuilwaterrioolering is de hemelwaterrio
h
olering van bettrekkelijk goede
kwalitteit.
Waterroverlast ‐ kliimaatbestendiigheid
De heemelwaterrioleering beschiktt over voldoen
nde afvoercapa
aciteit om in beginsel
b
aan d
de afvoernorm te
voldo
oen. Er zijn geeen locaties bek
kend waar sprrake is van wa
ater‐op‐straat bij
b hevige regeenval. Er is no
og
geen b
beschermingsn
niveau vastge
esteld waaraan
n burgers gevrrijwaard word
den van waterroverlast met schade
s
of ern
nstige belemmering tot gevo
olg.
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5.7

GECONSTATEERDE KNELPUNTEN

Ten aanzien van de functionele eisen zijn de volgende knelpunten geconstateerd:
VII. Er bestaat geen inzicht in de aanwezigheid van foutaansluitingen op de hemelwaterstelsels.
VIII. Er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld waaraan burgers gevrijwaard worden van
wateroverlast met schade of ernstige belemmering tot gevolg.
In hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, zijn de maatregelen opgenomen om de geconstateerde knelpunten in de
komende planperiode weg te nemen.
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6
6.1

Grondwaterzorg

INLEIDING

In tegenstelling tot de hemelwaterzorg vormt de zorgplicht voor grondwater een nieuwe wettelijk
vastgelegde verplichting voor de gemeente. In tegenstelling tot beide andere zorgplichten bestaan er voor
het grondwater geen infrastructurele voorzieningen die op vergelijkbare wijze moeten worden beheerd.
De inhoud van dit hoofdstuk gaat dan ook meer om het formuleren van doelstellingen en beleid dan het
vastleggen van knelpunten in een niet bestaand systeem. Ter wille van de herkenbaarheid is dezelfde
opbouw van de tekst gehanteerd.
In hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, komen de activiteiten en maatregelen aan bod, die nodig zijn om de
zorgplicht in de komende planperiode gestalte te geven.

6.2

ACHTERGRONDEN

Zorgplicht grondwater
De gemeente krijgt de zorgplicht voor het in het openbare gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
om structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In samenwerking met waterschap en provincie moet
gezocht worden naar doelmatige oplossingen. De perceelseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de
waterhuishoudkundige en bouwkundige maatregelen op hun perceel. De zorgplicht beoogt nieuwe
grondwaterproblemen te voorkomen en patstellingen bij bestaande problemen te doorbreken.
De zorgplicht voor het grondwater heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Immers, de
gemeente is niet als enige verantwoordelijk voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied.
De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor schadesituaties
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uit het verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente met zijn
probleem terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor de burger.
In het GRP moet de gemeente definiëren wat zij verstaat onder het begrip ‘structureel nadelige gevolgen’.
Daar waar maatregelen in het publieke domein worden voorzien, moeten ze in het GRP worden
gespecificeerd naar plaats, tijd en aanpak, zodat de burger hier kennis van kan nemen. De gemeente kan in
een volgende fase de perceelseigenaren per gebiedsgerichte verordening apart benaderen. Daarin kunnen
de regels en termijnen worden opgenomen waaraan de eigenaren zich moeten houden. In individuele
gevallen kan de gemeente nog gebruik maken van een zogenaamd maatwerkvoorschrift om de
medewerking af te dwingen.
In Bijlage 3 is in aanvulling op het bovenstaande een extra toelichting op de zorgplicht grondwater
opgenomen.

6.3

GEWENSTE SITUATIE

De ambities voor het grondwaterbeleid in Albrandswaard luiden als volgt:
1.

Het voorkomen of beperken van ‘structureel nadelige gevolgen’ van de grondwaterstand voor de aan

2.

Burgers zijn op de hoogte waar klachten over grondwaterproblemen kunnen worden ingediend.

3.

De gemeente heeft een geografisch inzicht in risicofactoren die tot grondwaterproblemen kunnen

de grond gegeven bestemming.

leiden.
4.

De gemeente heeft op wijkniveau inzicht in de klachten in het openbaar gebied.

5.

De gemeente is voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering.

6.

De gemeente toetst bij klachten op uniforme wijze of er sprake is van ‘structureel nadelige gevolgen’,
neemt het initiatief voor onderzoek naar de oorzaak van grondwaterproblemen en zoekt samen met
het waterschap naar oplossingen in de openbare ruimte.

7.

De gemeente treft zo nodig maatregelen in het openbare gebied indien deze maatregelen doelmatig
zijn. Bij de uitvoering van maatregelen wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. Eigenstandige
grondwatermaatregelen zijn in de planperiode van dit vGRP nog niet aan de orde.

8.

Bij de vervanging van riolering wordt in principe een robuuste drainage aangelegd die goed te
onderhouden valt, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat deze voorziening ter plekke overbodig
is.

9.

De gemeente stelt vooralsnog geen grondwaterverordening op maar onderzoekt de komende
planperiode wel nut en noodzaak hiervan.

Daar een fysiek systeem voor de beheersing van grondwaterstanden ontbreekt, zijn er voor dit GRP geen
functionele eisen in Bijlage 5 geformuleerd zoals dat wel het geval is bij de afvalwater‐ en
hemelwaterzorgplicht. De komende planperiode zal vooral worden benut om grondwaterbeleid vorm te
geven. De ambities 1 t/m 4 zijn daarom opgezet als beleidsdoelen. Elk doel is in Tabel 6 uitgewerkt in
aanpak en middel. In hoofdstuk 7 zijn de activiteiten opgenomen om aan de beleidsdoelen te voldoen. De
overige ambities 5 t/m 9 hebben meer betrekking op de uitvoering van activiteiten die aan bod komen
nadat de beleidsdoelen zijn ingevuld.
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Doel 5: Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel
belemmert
Beleidsdoel

Aanpak

Middel

Zorgplicht grondwater (algemeen)

Definiëren van wat lokaal onder

Inventariseren en analyseren van

Het voorkomen of beperken van

‘structureel nadelige gevolgen’ verstaan

verzameld enquêtemateriaal. Resultaten

structureel nadelige gevolgen door hoge

moet worden.

zo mogelijk verwerken in functie‐

of lage grondwaterstanden voor de aan

afhankelijke ontwateringseisen.

de grond gegeven bestemming.
Waterloket

Het klantcontactcentrum (KCC) is het



Professionalisering van KCC.

Burgers zijn op de hoogte waar klachten

eerste aanspreekpunt van de burger

over grondwaterproblemen kunnen

voor alle watergerelateerde problemen.



Burgertevredenheidsonderzoek

worden ingediend.

Zo nodig wordt doorverwezen naar de
vakafdeling.

Inzicht in risico’s

Verzamelen van lokaal bekende

Risicokaart met plaatsaanduiding en

De gemeente heeft inzicht in

risicofactoren

ernst van risicofactoren.

Inzicht in grondwaterregime

Structureel verzamelen van

Inrichten van basismeetnet, verzamelen,

De gemeente heeft op wijkniveau inzicht

grondwaterstanden

beheren en bewerken van

risicofactoren die tot
grondwaterproblemen kunnen leiden.

in de ondiepe grondwaterstanden in het

meetgegevens.

openbaar gebied.

Tabel 7: Beleidsdoelen grondwaterzorg inclusief uitwerking

COMMUNICATIE MET BURGER EN BEDRIJF
Met bewoners over stedelijk water en riolering communiceren, wordt steeds
belangrijker. Communicatie gaat uiteindelijk verder dan het melden van klachten en het
geven van voorlichting. Per situatie (ontwerp, aanleg en beheer) zijn verschillende
methoden en intensiteit noodzakelijk. Wat betreft voorlichting kan stichting Rioned de
gemeente hierin ondersteunen.

6.4

HUIDIGE SITUATIE

De gemeente beschikt over een plaatselijk drainagesysteem. Deze is echter niet goed onderhouden. Bij de
ontwikkeling van bouwlocaties wordt weliswaar blok‐ en bouwdrainage aangelegd, maar deze worden
geacht hun functie alleen in de bouwrijpfase te vervullen. Aangenomen moet worden dat deze
voorzieningen vrij kort na de aanleg geen bijdrage meer leveren in de beheersing van de
grondwaterstanden.
Van de bij de gemeente bekende klachten over grondwateroverlast zijn de oorzaken onderzocht. In de
meeste gevallen bleek dat door de slechte doorlatendheid van de bodem hemelwater tot afstroming komt
tot onder woningen en zo overlast veroorzaakte. In de enkele gevallen met een duidelijke relatie tussen
structureel hoge grondwaterstanden en overlast heeft de gemeente drainage aangelegd (o.a. Ribiuslaan).
Op dit moment is het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente onvoldoende ingericht op een
doelmatige en effectieve afhandeling van vragen en klachten over grondwater. Alle vragen en meldingen
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worden door het klantcontactcentrum doorgezet naar de vakafdeling. Van een gestructureerde analyse
van vragen en klachten is nog geen sprake. De gemeentelijke website bevat nog geen informatie over
grondwater.

6.5

TOETSING

De toetsing van de huidige aan de gewenste situatie heeft voor de grondwaterzorg, zoals eerder vermeld,
uitsluitend betrekking op de in tabel van Bijlage 6 opgenomen beleidsuitgangspunten.
Geconstateerde knelpunten
Ten aanzien van deze uitgangspunten zijn de volgende knelpunten geconstateerd:
IX.

Er bestaat nog geen definitie voor wat lokaal onder ‘structureel nadelige gevolgen’ moet worden
verstaan.

X.

Er is nog onvoldoende inzicht in de risicofactoren die tot structureel nadelige gevolgen kunnen
leiden.

XI.
XII.

Er is nog geen inzicht in de peilfluctuaties van grondwaterstanden.
Er is nog geen sprake van een gestructureerde en doelmatige registratie en afhandeling van
grondwater‐gerelateerde klachten.

In hoofdstuk 7, Bedrijfsvoering, zijn de maatregelen opgenomen om de geconstateerde knelpunten in de
komende planperiode weg te nemen.
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7
7.1

Bedrijfsvoering

INLEIDING

In de drie voorgaande hoofdstukken is de aandacht gevestigd op de drie deelsystemen, waarmee de
gemeente de zorgplichten moet invullen. Om de deelsystemen in stand te houden is de menselijke factor,
ofwel de wijze waarop de beheeractiviteiten worden uitgevoerd, van doorslaggevende betekenis. Als dit
niet goed is ingebed in de gemeentelijke organisatie komt het voldoen aan de drie zorgplichten ernstig in
het gedrang. Vandaar dat in dit hoofdstuk specifieke aandacht wordt besteed aan de bedrijfsvoering van
het rioleringsbeheer. Anders dan in de drie voorgaande hoofdstukken wordt de aandacht daarbij verdeeld
over de drie zorgplichten.

7.2

TAAKVELDEN

De beheeractiviteiten worden conform de Leidraad Riolering van Stichting RIONED (module D2000)
onderverdeeld in een vijftal taakvelden:


Planvorming



Onderzoek



Onderhoud



Maatregelen



Facilitair

Tot het taakveld facilitair behoren de activiteiten gegevensbeheer, klachtenregistratie en –afhandeling,
communicatie, vergunningen, enz. De samenhang tussen de taakvelden is in Figuur 3 weergegeven.
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Figuur 1 De vijf taakvelden van het rioleringsbeheer

Vanuit het Bestuursakkoord Waterketen (zie Bijlage 2) wordt sterk aangedrongen op meer samenwerking
binnen de waterketen. Dit geldt met name voor samenwerking tussen gemeenten onderling enerzijds en
met het waterschap anderzijds. Aan de bovenstaande taakvelden voor de interne rioleringszorg moet dus
het taakveld ‘Samenwerking’ worden toegevoegd. Het waterschap en de gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk gaan in de komende planperiode samenwerken binnen de waterketen. De
voorgenomen samenwerking wordt gedurende de komende planperiode per taakveld verder uitgewerkt.
Paragraaf 7.3 gaat hier specifiek op in.

7.3

SAMENWERKING BAR EN WATERSCHAP

In 2012 hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk samen met Waterschap
Hollandse Delta een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn per organisatie de huidige wijze van
invullen van de verschillende taken en activiteiten en de daarbij benodigde middelen geïnventariseerd.
Daarnaast zijn voor deze taken en activiteiten de mogelijke samenwerkingsvormen bepaald en is ingeschat
welke invloed deze samenwerkingsvormen hebben op de in het Bestuursakkoord Water en het
koersdocument voor de BAR‐samenwerking uit 2007 vastgelegde 7 doelen.
Op het moment van vaststellen van dit vGRP is het haalbaarheidsonderzoek nog in afronding en dient in
aansluiting hierop besluitvorming op het gebied van de samenwerking door de besturen plaats te vinden.
In de komende planperiode wordt de per taakveld de samenwerking uitgewerkt en zal zijn definitieve
vorm krijgen. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn
onderstaand waar op moment van schrijven mogelijk de kansen voor samenwerking per taakveld
weergegeven. Eventueel aan de samenwerking gerelateerde werkzaamheden en kosten zijn in de
navolgende paragrafen opgenomen.

076593942:0.7 - Concept

ARCADIS

41

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

Bij de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR‐gemeenten)
en het Waterschap Hollandse Delta wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus: strategisch, tactisch en
operationeel.

7.3.1

STRATEGISCH NIVEAU (ORGANISATIE)

Bij samenwerking op strategisch niveau wordt onder andere gekeken naar de gekozen organisatievorm
voor samenwerking. Er is hierbij een sterke relatie met de beoogde BAR‐samenwerking over de gehele
breedte van de organisatie. Uitwerking van de strategische samenwerking moet vorm krijgen in de
komende planperiode. Bij deze uitwerking zal input verwacht worden van beleidsmedewerkers en
beheerders, de uiteindelijke afweging en keuzes zullen echter op managementniveau gemaakt worden.

7.3.2

TACTISCH NIVEAU (PLANVORMING)

Bij samenwerking op tactisch niveau betreft het de afstemming op beleidsniveau. Het in gezamenlijkheid
opstellen van voorliggend vGRP is hier een goed voorbeeld van. De komende planperiode wordt
onderzocht of de uitgangspunten voor beleid nog verder op elkaar afgestemd kunnen worden. De BAR‐
gemeenten en het waterschap hebben het streven om bij het aflopen van de voorliggende GRP’s te komen
tot één gezamenlijk afvalwaterketenplan.
Het opstellen van het afvalwaterketenplan betekent een investering in financiën en tijd van de gemeenten
en het waterschap in 2017. De verdere afstemming van beleid in de komende planperiode wordt
beschouwd als onderdeel van de reguliere werkzaamheden.

7.3.3

OPERATIONEEL NIVEAU (UITVOERING)

De verwachting is dat door samenwerking op operationeel niveau op korte termijn de meeste winst is te
halen. Bij het inventariseren van de samenwerkingsmogelijkheden is onderscheid gemaakt in
gegevensbeheer, onderhoud en kennisdeling.
Gegevensbeheer
Waterschap en gemeenten houden veel verschillende gegevens bij van de riolering. Het betreft
areaalgegevens van riolering, gemalen en zuiveringsinstallaties, maar ook data van overstortmeters,
gemaalcomputers en peilbuizen (grondwater). De gegevens worden op dit moment nog opgeslagen in
verschillende pakketten, en soms is onderling onbekend welke gegevens worden beheerd. Het risico
bestaat hierdoor dat dubbel werk wordt gedaan of dat aanwezige informatie ongebruikt blijft.
De komende planperiode wordt geïnventariseerd welke informatie bij gemeenten en waterschap
beschikbaar is en in welke systemen deze data is opgeslagen. Na deze inventarisatie zullen mogelijke
optimalisaties in beeld worden gebracht. Hierbij wordt gedacht aan:


Gezamenlijk beheer van gegevens, al dan niet met afgestemde gegevenspakketten. Beheerders van de
verschillende organisaties kunnen daarbij optreden als elkaars achtervang.



Gebruik maken van elkaars kennis en software. Voorbeeld hiervan is: de inzet van het
rekenprogramma SOBEK (in bezit van het waterschap) voor hydraulische berekeningen van de
gemeenten.

De optimalisaties moeten leiden tot kennisvergroting, vermindering van kwetsbaarheid van organisaties
en mogelijk tot kostenverlaging. Voor het onderzoek naar gegevensbeheer wordt in 2013 tijd gereserveerd
van de betrokken beheerders. Er zijn geen kosten aan het onderzoek verbonden.
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Onderhoud
Onder de categorie onderhoud valt het onderhoud aan de riolering, de kolken en de gemalen.
Reiniging en inspectie van de riolering en het leegzuigen van de kolken besteden de drie gemeenten uit.
Een mogelijkheid is om dit onderhoud gezamenlijk uit te besteden, de verwachting is echter dat dit weinig
tot geen winst zal opleveren. Kennisdeling is echter wel van belang. Er zal gebruik gemaakt worden van
elkaars bestekteksten en aangeboden prijzen kunnen worden vergeleken.
Bij vervanging van gemengde riolering kan de afweging gemaakt worden om een gescheiden stelsel aan te
leggen. Het waterschap heeft belang bij deze afweging vanwege de benodigde capaciteit van de zuivering
en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vervangingen van gemengde riolering worden daarom vooraf
met het waterschap besproken. In gezamenlijkheid wordt vervolgens de afweging gemaakt of de aanleg
van een gescheiden stelsel wenselijk is.
Ook bij het beheer en onderhoud van de gemalen zijn er samenwerkingsmogelijkheden aanwezig. Een
mogelijkheid is dat het waterschap een rol gaat spelen bij het beheer, het onderhoud en de storingsdienst
van de gemeentelijke gemalen. Het waterschap heeft zelf een groot aantal gemalen in beheer, en daardoor
veel ervaring met beheer en onderhoud. Daarnaast speelt ook bij andere gemeenten in het
verzorgingsgebied van het waterschap de gedachte van uitbesteding van de gemalen aan het waterschap.
Het waterschap wil de mogelijkheid om ook gemeentelijke gemalen in beheer te nemen onderzoeken.
Omdat het kantoor van het waterschap gelegen is op de grens tussen Barendrecht en Ridderkerk, zouden
de BAR‐gemeenten hierbij een pilot kunnen vormen.
De mogelijkheden voor een pilot in de BAR‐gemeenten wordt de komende planperiode onderzocht. Naast
financiële en technische aspecten spelen hierbij ook personele aspecten een rol.
Voor het onderzoek naar gezamenlijk gemalenbeheer wordt in 2013 en 2014 tijd gereserveerd van de
betrokken beheerders. Er zijn geen kosten aan het onderzoek verbonden.
Kennisdeling
Op alle terreinen binnen de rioleringszorg kan winst gehaald worden door kennisdeling. Een aantal
specifieke mogelijkheden worden onderstaand benoemd:
Sturing in de afvalwaterketen: De mogelijkheden om te sturen in de afvalwaterketen wordt met de
toenemende hoeveelheid meetgegevens groter. Ridderkerk heeft een RTC‐systeem in gebruik waarbij
gemalen gestuurd worden om (bij regen) de berging in het stelsel optimaal te benutten. Barendrecht en
Albrandswaard gebruiken beiden het sturingssysteem van Xylem. In combinatie met een op Realtime
Controle geënt meetnet in de riolering is ook dit systeem in potentie geschikt voor RTC. Daarnaast zal in
2012 een proef gestart worden waarbij de afvoer naar de zuivering afhankelijk is van de slibkwaliteit op de
zuivering. Op deze wijze wordt de capaciteit van de zuivering optimaal benut.
Levensduurverlenging: Na een periode van veel woningbouw en veel nieuwe aanleg van riolering zal de
komende periode de nadruk liggen op beheer en vervanging van riolering. De vraag is bij welke leeftijd en
kwaliteit riolering echt vervangen moet worden, en welke risico’s je hierbij kunt accepteren. Ook landelijk
wordt hier onderzoek naar verricht. Het kennisdelen bij het opstellen van een rioolbeheerplan, waarbij
voor dit soort aspecten bewuste en op feiten gebaseerde keuzen worden gemaakt, is van belang.
Technische innovaties: Zeker voor de hemelwaterafvoer, monitoring en sturing zijn er de komende jaren
nog technische innovaties te verwachten. De gemeente Barendrecht doet op dit moment ervaring op met
SEDI‐pipes die hemelwater zuiveren voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. In Ridderkerk
en bij het waterschap wordt ervaring opgedaan met real time sturing.

7.4

PLANVORMING

Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten
en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Onderscheid wordt gemaakt in
strategische planvorming waarin beleid wordt vastgelegd, tactische planvorming waarin de activiteiten en
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maatregelen worden geoptimaliseerd om de gestelde doelen tegen de laagste kosten te realiseren en
operationele planvorming, die vooral gericht is op de uitvoering op de kortere termijn. Alle planvormen
kunnen zowel een eenmalig als een cyclisch karakter hebben.

7.4.1

AMBITIES

De ambities voor het taakveld planvorming luiden globaal als volgt:
1. De gemeente beschikt over alle relevante plannen op zowel strategisch, tactisch als operationeel
niveau.
2. Alle relevante plannen op de verschillende organisatieniveaus worden periodiek geëvalueerd en
bijgesteld.
3. De gemeente beschikt over visies op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
4. Alle activiteiten zijn gericht op het goed laten functioneren van het rioleringssysteem in samenhang
met de AWZI.
5. In het kader van de BAR samenwerking worden alle plannen en activiteiten afgestemd met de
gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en het waterschap Hollandse Delta.
Planvormen
Het rioleringsbeheer kan in de drie aandachtsvelden objectbeheer, functioneel beheer en financieel beheer
worden verdeeld (zie Bijlage 4). Op basis van deze indeling geeft Figuur 6 een overzicht van de voor de
gemeente relevante planvormen. In Bijlage 8 is voor elke planvorm een beknopte omschrijving
opgenomen.

Objectbeheer

Functioneel beheer

Financieel beheer

Gemeentelijk Rioleringsplan
Strategisch
Visies op afval- hemel- en grondwater

Rioleringsbeheerplan

Basisrioleringsplan

Trendanalyse

Optimalisatiestudie
Afvalwaterakkoord
Tactisch
Klimaatverkenning
Monitoringsplan
Waterkwaliteitsspoor

Operationeel

Jaarprogramma

Rioleringsplan

Jaarprogramma

Incidentenplan
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7.4.2

HUIDIGE SITUATIE

De gemeente beschikt over de volgende plannen:


Jaarlijkse operationele plannen voor reiniging en inspectie (2007‐2011).



Jaarlijks beheerplan rioolgemalen (2007‐2011).



Monitoren BBB Akkerstraat (2005‐2010).



Optimalisatie transportsysteem (2009).



Landmeetkundige werkzaamheden riolering (2008‐2010).



Actualiseren rioolbeheerpakket (2007‐2011).



GAP Albrandswaard (2009).



Monitoringsplan riolering (2009).



Monitoringsplan grondwater (2009).



BRP Albrandswaard 2010‐2015 (2011).

7.4.3

OPGAVE

In Tabel 7 zijn alle relevante plannen voor de komende planperiode gepland en gebudgetteerd. In 2016
wordt de planperiode afgesloten met het opstellen van een nieuw GRP. Hierin wordt alle informatie
verwerkt die met de uitvoering van de overige plannen is verzameld.
Planvorm

2013

2014

2015

2016

2017

Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

45.000

Herziening kostendekking i.v.m. BAR-

5.000

samenwerking
Herziening BRP n.a.v. meetnet/kalibratie

20.000

Grondwaterbeleidsplan

15.000

Rioleringsbeheerplan (assetmanagement)

30.000

Klimaatverkenning

15.000

Incidentenplan

20.000

Jaarprogramma

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal jaarbudget

60.000

20.000

50.000

35.000

60.000

Alle bovenstaande bedragen zijn in euro’s weergegeven.
Tabel 8: Relevante planvormen met planningen en budgets

Met de uitwerking van de plannen wordt voldaan aan de bovenstaande ambities voor dit taakveld.
Tegelijkertijd worden activiteiten ontplooid om aan de volgende, in de voorgaande hoofdstukken
geconstateerde knelpunten tegemoet te komen:
I.

Er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld tot waaraan burgers gevrijwaard worden van
wateroverlast met schade of ernstige belemmering tot gevolg

II.

De klimaatbestendigheid van de gemengde stelsels (extreem functioneren) is niet onderzocht

VIII.

Er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld waaraan burgers gevrijwaard worden van
wateroverlast met schade of ernstige belemmering tot gevolg
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7.5

ONDERZOEK

Onderzoeksactiviteiten bestaan uit de volgende onderdelen:


Inventarisaties, inmetingen e.d.



Berekeningen



Monitoring



Rioolinspecties

7.5.1

AMBITIES

De ambities voor het taakveld onderzoek luiden globaal als volgt:


Beheerbestanden zijn actueel en compleet en vormen de basis voor de afstemming van alle
beheeractiviteiten.



De kennis van het rioleringssysteem (areaal, toestand en functioneel) is op orde.



Onderzoeksinspanningen zijn afgestemd op het goed functioneren van het systeem, waarbij risico’s



Veldmetingen in de riolering geven een goed inzicht in het feitelijk gedrag van de riolering, waardoor

optimaal worden vermeden (assetmanagement).
in combinatie met een daarop afgestemd rekenmodel de doelmatigheid van maatregelen wordt
verhoogd.


Analyseren van klachten in combinatie met risicokaart moet inzicht verschaffen in wat lokaal onder
‘structureel nadelige gevolgen’ moet worden verstaan.



Veldmetingen in het grondwater ter plaatse van klachtlocaties geven een goed inzicht in de fluctuaties
van grondwaterstanden en de risico’s op structureel nadelige gevolgen.

7.5.2

HUIDIGE SITUATIE

Inventarisatie
In de afgelopen planperiode zijn de volgende werkzaamheden verricht:

 Overstortdrempels zijn ingemeten (x, y, z, h en breedte).
 Inmetingen (x, y, z) inspectieputten bij rioolinspecties. Is nu in totaal voor 30% van het areaal



uitgevoerd.
Hoogteligging riolering is nu in totaal voor 50% van het areaal is ingemeten.
Maaiveldhoogtes zijn nu in totaal voor 50% van het areaal ingemeten.

De verzamelde gegevens zijn opgenomen in het rioolbeheersysteem. Het is noodzakelijk om dergelijke
gegevens continu te inventariseren om de geometrische gegevens in het beheersysteem actueel en volledig
te houden.
Berekeningen
In de planperiode 2007‐2011 zijn in het kader van de onderstaande plannen berekeningen uitgevoerd.


Basisrioleringsplan Albrandswaard (ARCADIS, 2009).



Optimalisatie persleidingstructuur Albrandswaard (ARCADIS, 2009).



Waterkwaliteits‐ en kwantiteitstoets Albrandswaard (Waterschap Hollandse Delta, 2007).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de riolering voldoet aan de functionele eisen ten aanzien van
afvoercapaciteit (regulier functioneren) en voldoet aan de theoretische vuilemissie (basisinspanning).
Daarnaast is op basis van de resultaten uit de waterkwaliteits‐ en waterkwantiteitstoets één knelpunt in
het watersysteem geconstateerd. Het betreft de omgeving Warnaar/De Meeting.
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Monitoring
Om meer inzicht in het feitelijk functioneren van het rioolstelsel te krijgen wordt in de komende
planperiode een meetnet met 20 meetlocaties gerealiseerd. In 2012 is het meetnet operationeel en worden
op zeven overstortlocaties, negen gemaallocaties, twee oppervlaktewater en op twee locaties
neerslagmeters gemeten. Op basis van de verzamelde meetgegevens worden hydraulische berekeningen
uitgevoerd om inzicht te krijgen in het theoretische functioneren versus het feitelijke functioneren van het
bestaande gemengde rioolsysteem.
Rioolinspecties
In Albrandswaard worden rioolinspecties uitsluitend uitgevoerd met behulp van een mobiele
videocamera. Naast rioolinspecties worden de aanwezig putten doormiddel van globale putinspecties
geïnspecteerd. In de afgelopen planperiode zijn de volgende rioolinspecties uitgevoerd:


Totaal 41 % van de aanwezig putten geïnspecteerd.



Totaal 55,3 km vrijvervalriolering geïnspecteerd.



Bij oplevering van nieuwe riolen.

Inspecties van gemalen vindt jaarlijks plaats gelijktijdig met onderhoud en reiniging. Inspectie van
drukpompunits vindt op ad hoc basis plaats naar aanleiding van klachten.
De inspectiegegevens zijn niet opgeslagen in het rioolbeheersysteem. De gemeente laat de
inspectiegegevens opslaan een separaat systeem. De definitieve vaststelling van maatregelen en de
afstemming daarvan op andere activiteiten in de openbare ruimte vindt handmatig plaats. Het aldus
verkregen maatregelenpakket vormt een belangrijke basis voor het meerjaren investeringsprogramma.
De inspectiefrequentie wordt tot op heden gelijkmatig verdeeld over de vuilwater‐ en gemengde riolering,
ongeacht de leeftijd of de staat waarin de riolering zich bevindt. In het op te stellen rioleringsbeheerplan
(zie paragraaf 7.3) wordt nagegaan of differentiatie in de inspectiefrequentie wenselijk is om de
beschikbare gelden doelmatiger in te zetten.
Voor met name de riolering van voor 1967 is het van belang dat deze bij aanvang van de komende
planperiode alsnog wordt geïnspecteerd, omdat deze riolering tijdens de komende planperiode
theoretisch aan vervanging toe is en toetsing aan de praktijk wenselijk is. Dit is ca. 9,9 % (12.300 km) van
het complete areaal. Deze inspectieresultaten zijn samen met de oudere inspecties en eventueel uit te
voeren nadere onderzoeken input voor de definitieve jaarprogramma’s voor vervangingen, renovaties en
reparaties.

7.5.3

OPGAVE

In onderstaande tabel zijn alle relevante onderzoeksactiviteiten voor de komende planperiode gepland en
gebudgetteerd. Een volledig overzicht is opgenomen in Bijlage 9. Binnen de planperiode worden alle
transportsystemen gefaseerd doorgerekend ter toetsing van de afvoercapaciteit. Hierbij worden tevens de
hoeveelheden rioolvreemd water bepaald.
In afwachting van hetgeen in het rioleringsbeheerplan (zie § 7.4) wordt vastgelegd over gedifferentieerd
reinigen en inspecteren van de riolering, wordt de huidige werkwijze in de komende planperiode
voortgezet. Riolering ouder dan 1967 (potentieel aan vervanging toe) wordt met voorrang geïnspecteerd in
2013.
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Onderdeel

Activiteit

2013

2014

2015

2016

2017

Inventariseren

Inmetingen/foutaansluitingen/diversen

9.573

9.669

9.766

9.766

9.766

Berekeningen

Kalibratie rioolmodel

50.000

25.000

50.000

50.000

50.000

Klimaatverkenning
Monitoren

Monitoren riolering

25.000
17.000

17.000

17.000

37.000

17.000

36.998

37.367

37.741

37.741

37.741

114.507

134.507

114.507

(onderhoud/gegevensverwerking)
Rioolinspecties

Vuilwater/gemengd/hemelwater

Diversen

Beschrijving grondwatersysteem

5.000

Definitie ‘structureel nadelige gevolgen’
Jaarbudget

5.000
118.571

119.036

Alle bovenstaande bedragen zijn in euro’s weergegeven.
Tabel 9: Onderzoeksactiviteiten met planning en budgets

Met de uitwerking van de plannen wordt voldaan aan de bovenstaande ambities voor dit taakveld.
Tegelijkertijd worden activiteiten ontplooid om aan de volgende, in de voorgaande hoofdstukken
geconstateerde knelpunten tegemoet te komen:
I./VIII

Er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld tot waaraan burgers gevrijwaard worden van
wateroverlast met schade of ernstige belemmering tot gevolg.

II.

De klimaatbestendigheid van de gemengde stelsels (extreem functioneren) is niet onderzocht.

III.

Er is nog geen inzicht in het feitelijke functioneren van de gemengde stelsels.

IX.

Er bestaat nog geen definitie voor wat lokaal onder ‘structureel nadelige gevolgen’ moet
worden verstaan.

VII

Er bestaat geen inzicht in de aanwezigheid van foutaansluitingen op de hemelwaterstelsels.

IX

Er bestaat nog geen definitie voor wat lokaal onder ‘structureel nadelige gevolgen’ moet
worden verstaan.

X

Er is nog onvoldoende inzicht in de risicofactoren die tot structureel nadelige gevolgen
kunnen leiden.

XI

7.6

Er is nog geen inzicht in de peilfluctuaties van grondwaterstanden.

ONDERHOUD

De gemeente hanteert de in Tabel 9 aangegeven frequenties voor de onderhoudsactiviteiten. Daarnaast
worden op ad hoc basis activiteiten uitgevoerd, waarvan de noodzaak uit recente rioolinspecties is
gebleken. Een voorbeeld hiervan is wortelfrezen.
Activiteit
Reinigen/inspectie
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Frequentie/omvang
Rioolreiniging

1 maal per 5 jaar

Rioolinspectie DWA/gemengd

1 maal per 10 jaar

Rioolinspectie HWA

1 maal per 10 jaar

Kolken

1 maal per jaar

Overstorten

5 maal per jaar

Randvoorzieningen

1 maal per jaar

Hoofdgemalen

2 maal per jaar

Tussengemalen

2 maal per jaar

Drukpompunits

1 maal per jaar
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Tabel 10: Onderhoudsfrequentie

7.6.1

AMBITIE

De ambities voor het taakveld onderhoud luiden globaal als volgt:


Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het goed functioneren van het systeem, waarbij risico’s



Het verbeteren van de doelmatigheid, wat uiteindelijk moet leiden tot de invulling van de doelstelling

optimaal worden vermeden (assetmanagement).
van het moderne assetmanagement.

7.6.2

HUIDIGE SITUATIE

De reinigingsfrequentie wordt tot op heden, net als de inspectiefrequentie, gelijkmatig verdeeld over de
gemengde riolering, ongeacht de leeftijd of de staat waarin de riolering zich bevindt. Alleen objecten
waarvan bekend is dat ze sneller vervuilen worden frequenter gereinigd. In het op te stellen
rioleringsbeheer (zie § 7.3) wordt nagegaan of differentiatie in de reinigingsfrequentie wenselijk is om de
beschikbare gelden doelmatiger in te zetten. In dit verband is het raadzaam om de slibproductie bij riool‐
en kolkreiniging bij te houden en te registreren.

7.6.3

OPGAVE

In afwachting van hetgeen in het rioleringsbeheerplan (zie § 7.3) wordt vastgelegd over gedifferentieerd
reinigen en inspecteren van de riolering, wordt de huidige werkwijze in de komende planperiode
voortgezet. Met het uitvoeren van de onderstaande activiteiten (zie Tabel 10) wordt voldaan aan de
bovenstaande ambities voor dit taakveld.

Activiteit

2013

2014

2015

2016

2017

Onderhoud vrijverval riolering

151.897

153.416

154.950

154.950

154.950

Onderhoud persleidingen

26.277

26.450

26.805

26.805

26.805

Kolken en inspectiedeksels

43.289

43.722

44.159

44.159

44.159

Reinigingskosten vrijverval riolering

38.636

39.022

39.412

39.412

39.412

Afvoer rioolslib/stortkosten

7.846

7.924

8.003

8.003

8.003

Stankoverlastbestrijding

75.000

5.000

5.000

5.000

5.000

reiniging straat- en trottoirkolken

18.886

19.073

19.264

19.456

19.456

afvoer kolkenslib en bijdrage uitvoering bestekken

13.050

13.050

13.188

13.320

13.320

Baggeren (onderhoud- onderaanneming)

45.950

46.827

47.296

47.768

47.768

Onderhoud hoofdgemalen

42.870

43.298

43.730

43.730

43.730

Onderhoud wijkgemalen

75.066

75.817

76.575

76.575

76.575

Onderhoud minigemalen

20.200

20.402

20.606

20.606

20.606

Bijdrage afvoerkosten Portland (naar Barendrecht)

36.810

36.810

36.810

36.810

36.810

Jaarbudget

595.777

530.811

535.798

536.594

536.594

Tabel 11: Onderhoudsactiviteiten met planning en budgets.
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7.7

MAATREGELEN

Maatregelen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:


Verbeteren



Repareren



Vervangen



Renoveren



Aanleg

7.7.1

AMBITIES

De ambities voor het taakveld onderzoek luiden globaal als volgt:


De uitvoeringsmaatregelen voor de komende planperiode zijn qua methodiek en planning naar
behoren onderbouwd en afgestemd met maatregelen uit andere werkvelden (bijvoorbeeld met
wegbeheer).



Er bestaat een duidelijk afwegingskader voor de keuze bij rioolvervanging tussen een open sleuf
methode of rioolrenovatie.



Er moet zoveel mogelijk werk‐met‐werk worden gemaakt, bijvoorbeeld de aanleg van drainage of
afkoppelen van hemelwater in combinatie met rioolvervanging.

7.7.2

HUIDIGE SITUATIE

Verbetering
Albrandswaard heeft de maatregelen uit het BRP van 2004 uitgevoerd en voldoet hiermee theoretisch aan
de basisinspanning. In 2011 heeft de gemeente een nieuw vBRP opgesteld naar aanleiding van een
verbeteringsslag van haar beheergegevens. De maatregelen uit dit vBRP hebben als doel het beter
benutten van de 5 randvoorzieningen en het wegnemen van enkele knelpunten die leiden tot plaatselijk
water op straat en/of stankoverlast. De noodzaak van de theoretisch bepaalde maatregelen wordt met het
inmiddels operationele meetnet getoetst. Daarnaast wordt met de uitvoering van de maatregelen de
samenwerking met het waterschap gezocht, daar deze ook aanpassingen in het watersysteem betreffen. In
het bijzonder betreft dit de aanpak voor stankoverlast nabij Achterom/De Meeting.
In de onderstaande tabel zijn de maatregelen uit het vBRP weergegeven. Het betreffen kleine ingrijpen aan
het stelsel of kunnen in het geval van het afkoppelen nabij de Achterweg/De Meeting worden
gecombineerd met groot onderhoud; de kosten worden gedekt uit de budgetten voor klein en groot
onderhoud aan de riolering.
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Bemalingsgebied

Verbeteringmaatregelen

Poortugaal

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

Centraal

Verbeteren doorspoeling watergang middels stuw en afkoppeling hemelwater nabij
Achterweg/De Meeting (i.p.v. bouw bergbezinkbassin)
Dichtzetten van de overstort P3195.

Deltawijk

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

Rhoon Centraal

Verwijderen interne overstort P2472
Verhogen overstort R3160 van NAP -1,51 m naar NAP -1,35 m
Dichtzetten overstort R3250
Dichtzetten overstort R2371

Ghijseland

Verhogen overstort R5335 van NAP -1,65 m naar NAP -1,35 m.
Verhogen overstort R5630 van NAP -1,15 m naar NAP -1,05 m
Verhogen overstort R5890 van NAP -1,12 m naar NAP -1,00 m
3

3

Overhoeken II

Verhogen pompcapaciteit van 17 m /h naar 40 m /h

Tijsjesdijk

Dichtzetten overstort R4045

Tabel 12: Maatregelen uit het vBRP 2011

Repareren
Op basis van de inspecties van 2007 tot en met 2012 is bepaald welke reparaties tijdens de komende
planperiode aan de vrijverval riolering uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zijn nog geen videobeelden
bekeken of zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. Voordat de reparaties per jaar worden ingepland (bij het
opstellen van de jaarplannen), worden waar nodig de videobeelden bekeken en eventueel nader
onderzoek uitgevoerd. Plaatselijk zullen renovaties doelmatiger zijn dan lokale reparaties. De verwachting
is dat het reparatiebudget daarmee niet volledig benut zal hoeven te worden. De reparaties hebben als
doel dat de betreffende strengen de in Albrandswaard vastgestelde gemiddelde restlevensduur van 50 jaar
halen. In geval van renovaties zal sprake zijn van een levensduurverlenging, afhankelijk van de gekozen
renovatietechniek.
In Tabel 13 is een overzicht gegeven van de tijdens de komende planperiode uit te voeren reparaties aan
de vrijverval riolering.
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Type maatregel

Totaal aantal

Kosten per maatregel

Totale kosten per type
maatregel

Acute actie

18

€

2.000

€

36.000

Constructie herzien
Herinspectie over 3 jaar

4

€

2

€

5.000

€

20.000

200

€

400

Inl. vernwn/wegfrezen

32

€

2.000

€

64.000

Inlaat vernieuwen
Nader onderzoek

44

€

2.000

€

88.000

106

€

1.000

€

106.000

15

€

2.000

€

30.000

rubberring verwijd.

29

€

2.000

€

58.000

Plaatselijke reparatie

751

€

1.500

€

1.126.500

2

€

2.000

€

4.000

Plaatselijke rep.+ nader
onderzoek
Plaatselijke rep.+

Plaatselijke rep.+ nader
onderzoek
Putreparatie

10

€

1.000

€

10.000

Reiniging

348

€

200

€

69.600

4

€

1.000

€

4.000

1

€

2.000

€

2.000

rep.

4

€

2.000

€

8.000

Afzetting verwijderen

7

€

500

€

3.500

Wortelfrezen+ herinspectie

12

€

1.000

€

12.000

Handmatig wortels verwijd.

1

€

500

€

500

1

€

1.000

€

1.000

€

1.643.500

Verwijderen / wegfrezen
Verwijderen+ plaatselijke
rep.
Wortelfrezen+ plaatselijke

Wortelfrezen
Totaalbudget

1391

Tabel 13: Overzicht reparaties

Verdeeld over de komende planperiode van 5 jaar bedragen de reparatiekosten € 328.700 per jaar.
Vervangingen en renoveren
Op basis van de leeftijd van de riolering en de via inspecties vastgestelde kwaliteit van de riolering zijn
voor de planhorizon van dit vGRP (60 jaar) de verwachte vervangingsjaren bepaald. Uitgangspunt hierbij
is dat de riolering gemiddeld 50 jaar mee gaat.
Overzichten van de kwaliteit van de riolering en van de te vervangen of renoveren riolering zijn in
onderstaande 2 afbeeldingen weergegeven
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Afbeelding 9: Overzicht kwaliteit vrijvervalriolering

Afbeelding 10: Vervangingsjaren op basis van aanlegjaar en kwaliteit
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Aanleg
Er zijn voor de komende planperiode geen uitbreidingen voorzien, van waaruit rekening moet worden
gehouden met investeringen.
Er vinden wel enkele in‐ en uitbreidingen plaats, maar kosten voor inzameling en transport van afval‐,
hemelwater, en /of grondwater worden gedekt door derden.

7.7.3

OPGAVE

In Tabel 14 zijn samengevat alle investeringen opgenomen voor de komende planperiode. Voor de
uitgaven en investeringen van deze periode zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:


Grote verbeteringsinvesteringen zijn niet meer nodig.



De reparaties zijn bepaald op basis van de vastgestelde kwaliteit en dienen ter behoud van de beoogde



De rioolvervanging wordt gestuurd op basis van gemiddelde levensduur van 50 jaar en vastgestelde

levensduur van de riolering.
kwaliteit op basis van recentelijke inspecties en is opgenomen in de investeringslijn voor de lange
termijn (zie Bijlage 9). Op basis van deze inspecties is vastgesteld dat de riolering plaatselijk sneller en
plaatselijk langzamer dan gemiddeld degenereert. Dit is doorvertaald naar een prognose voor een
kortere dan wel langere verwachte levensduur van 50 jaar. De hoogte van de benodigde investeringen
voor vervangingen variëren per jaar dermate sterk dat de vervangingen organisatorisch een te
wisselende belasting voor de organisatie worden. Voor een voor de organisatie en
uitvoeringstechnisch haalbare investeringsplanning zijn de vervangingen en van vrijverval riolering
gelijkmatig verspreid over een periode van 10 jaar. De reparaties zijn verspreid over de planperiode
van 5 jaar.
Onderdeel

Activiteiten

Gem.
levensduur

Verbeteren

2014

2015

2016

2017

(kosten voor verbeteringen zijn reeds opgenomen in budgetten voor
klein en groot onderhoud)

Repareren
Vervangen

2013

(328.700)*

(328.700)*

(328.700)*

(328.700)*

(328.700)*

50 jaar

1.688.109

1.688.109

1.688.109

1.688.109

1.688.109

Gemalen E/M

15 jaar

0

0

115.346

123.946

35.272

Gemalen B/K

45 jaar

0

0

0

0

0

Drukriolering

15/45 jaar

186.810

0

302.917

0

68.497

15/50 jaar

0

0

0

0

0

Vrijverval
riolering

E/M B/K
Randvoorzieningen E/M B/K
Renoveren

(zie vervangingen vrijverval riolering, aandeel ca. 10%)

Aanleg

(er zijn geen uitbreidingen voorzien)

Jaarbudget

2.203.619

2.016.809

2.435.072

2.140.755

2.120.578

Alle bovenstaande bedragen zijn in euro’s weergegeven.
E/M: elektromechanisch
B/K: bouwkundig
(.. )* De kosten voor reparaties betreffen geen investeringen, maar worden gedekt uit de exploitatie.
Tabel 14: Uitvoeringsmaatregelen met planning en budgets.
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7.8

FACILITEITEN

Tot dit taakveld behoren de volgende activiteiten:


Gegevensbeheer.



Klachtenregistratie en – afhandeling.



Communicatie.



Watervergunningen.



Waterloket.

7.8.1

AMBITIES

De ambities voor het taakveld faciliteiten luiden globaal als volgt:


Beheerbestanden zijn actueel en compleet en bevatten naast objectgegevens ook toestandgegevens.



De gemeente beschikt over een adequate klachtenregistratie en – afhandeling.



De gemeente heeft duidelijke communicatielijnen met de burgers.



De gemeente vult haar taak als aanspreekpunt voor de watervergunning adequaat in.



De gemeente beschikt over een herkenbaar en functioneel waterloket.

7.8.2

HUIDIGE SITUATIE

Gegevensbeheer
Gegevensbeheer speelt een cruciale rol in het totale rioleringsbeheer (zie Figuur 3). Alle beheeractiviteiten
worden van hieruit gedirigeerd en komen na uitvoering hier weer samen. Voor het gegevensbeheer van de
riolering wordt gewerkt met het rioolbeheersysteem. Revisiegegevens van uitgevoerde rioleringswerken
en inventarisatiegegevens worden binnen 6 weken in het systeem verwerkt. Daardoor blijft het
gegevensbestand in het kader van WION actueel, wat noodzakelijk is om het rioleringsbeheer
systematisch uit te voeren.
Naast de objectgegevens worden ook de schadebeelden uit rioolinspecties in het beheersysteem
vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens kunnen gerichte maatregelen worden vastgesteld.
Klachtenregistratie en –afhandeling
Klachten komen veelal via de balie en telefonisch binnen bij het KCC (Klant Contact Centrum). Indiening
per email is ook mogelijk. Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar. De klachten worden zo spoedig
mogelijk verwerkt in het klachtenregistratiesysteem en zo spoedig mogelijk afgehandeld.
Communicatie
Communicatie met de bewoners en belanghebbenden vindt plaats d.m.v. bewonersbrieven en via huis aan
huis bladen. Daarnaast wordt informatie gegeven op de website van de gemeente
(www.albrandswaard.nl).
Watervergunningen
De gemeente heeft haar loketfunctie als aanspreekpunt voor de aanvraag van watervergunningen in het
kader van de Waterwet reeds ingevuld.
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Waterloket
Momenteel kunnen burgers voor watergerelateerde informatie of problemen zich richten tot het KCC. In
de komende planperiode wordt bezien of professionalisering van alle activiteiten rondom klachten,
communicatie en vergunningen wenselijk is op basis van een digitaal waterloket op de website van de
gemeente. Hierbij worden alle contacten en afhandelingen gecategoriseerd vastgelegd. Met deze faciliteit
kan de burger ook buiten de kantooruren bij de gemeente terecht voor watergerelateerde zaken. Voor
telefonisch contact kan het KCC benaderd blijven worden.

7.8.3

OPGAVE

In Tabel 12 zijn voor de komende planperiode alle kosten vermeld die met taakveld Facilitair te maken
hebben. Hieronder zijn ook een aantal overige kosten meegenomen.
Activiteit

Post

2013

2014

2015

2016

2017

Gegevensbeheer

Databeheer (software)

Waterloket

Professionaliteitstoets op waterloket,
klachtenafhandeling en
communicatie

10.507

10.612

10.718

10.718

10.718

intern

intern

intern

intern

intern

intern

intern

intern

intern

intern

26.319

26.582

26.848

26.848

26.848

Energie

115.873

117.031

118.201

118.201

118.201

Telefoon

21.289

21.501

21.715

21.715

21.715

5.557

5.613

5.669

5.669

5.669

10.017

10.117

10.218

10.218

10.218

Communicatie&
voorlichting
Overige kosten

Goederen en diensten

Belastingen
Lozingen
Perceptiekosten (extern)
Jaarbudget

37.070

40.172

41.074

42.396

44.162

226.632

231.628

234.443

235.765

237.531

Alle bovenstaande bedragen zijn in euro’s weergegeven.
Tabel 15: Facilitaire uitgaven

Met de bovenstaande activiteiten wordt het onderstaand knelpunt opgelost:
XII

Er is nog geen sprake van een gestructureerde en doelmatige registratie en afhandeling van
grondwater‐gerelateerde klachten.

56

ARCADIS

076593942:0.7 - Concept

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

8

Middelen

In het voorgaande hoofdstuk zijn de inspanningen beschreven die nodig zijn om de bedrijfsvoering van
het rioleringsbeheer op basis van het gekozen ambitieniveau zo doelmatig mogelijk in te vullen. In dit
hoofdstuk worden de benodigde personele en financiële middelen beschreven om aan dat doel te
beantwoorden.

8.1

PERSONELE MIDDELEN

Voor de invulling van het rioleringsbeheer beschikt de gemeente over 1 fte. De voor de planperiode
benodigde personele capaciteit is bepaald met behulp van een model van de Stichting RIONED. Dit model
bepaalt de benodigde capaciteit op basis van de volgende drie invloedfactoren:
 aantal inwoners;
 te beheren areaal;
 gemiddelde jaarlijkse investeringen in de planperiode.
Verder zijn voor elk taakveld schattingen gemaakt voor het uitbestedingspercentage. Hierbij is enerzijds
gekeken naar de mate van uitbesteding in de afgelopen planperiode en is anderzijds gekeken naar de
uitbestedingspercentages die de Leidraad aangeeft. In het plan is derhalve uitgegaan van de maximale
uitbestedingspercentages die de Leidraad adviseert. Deze variëren per taakveld van 40% tot 90%.
Het resultaat geeft de personele middelen weer die nodig zijn voor de invulling van de rioleringstaken,
onder de voor Albrandswaard specifiek geldende omstandigheden. In Tabel 16: Overzicht personele
middelen. Tabel 16 zijn de resultaten van de berekening weergegeven. Voor 1 fte zijn 175 functionele
dagen aangehouden.
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Taakveld

Invloedsfactor

Grootheid

Planvorming

aantal inwoners

24.671 (2011)

Dagen

fte’s

112

1,5

Onderzoek

78

Facilitair

79

Onderhoud

areaalgrootte

(planning/begeleiding)

gemengd: 47 km

25

0,1

332

1,8

626

3,4

hemelwater: 39,5 km
vuilwater: 34 km
drainage: 0 km
drukpompunits: 224 stuks

Maatregelen

investeringsniveau

rioolvervanging: gem.1, 6 mln per jaar
reparatie/renovatie: gem. € 328.700 per jaar
aanleg: gem. € 50.000 per jaar

Totaal
Tabel 16: Overzicht personele middelen.

De gemeente Albrandswaard heeft momenteel 2 fte, waarvan 1 fte inhuur voor diverse operationele
activiteiten, tot haar beschikking. Volgens het RIONED model is een personele capaciteit nodig van 3,4 fte.
De gemeente Albrandswaard zal de formatie de komende planperiode uitbreiden met 0,5 fte (inhuur) voor
ondersteuning in planvorming en gegevensbeheer en zoekt daarnaast intensiever de samenwerking op
met het waterschap Hollandse Delta en de buurgemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Volgens het
lopende haalbaarheidsonderzoek voor de BAR‐samenwerking liggen de grootste kansen voor
efficiencyvoordeel bij samenwerking bij planvorming en uitvoering van maatregelen.
Voor de inhuur van 0,5 fte is een jaarlijks bedrag opgenomen in de exploitatie van € 56.000,‐‐.

8.2

FINANCIËLE MIDDELEN

8.2.1

UITGAVEN EN LASTEN

De uitgaven en lasten die de basis vormen voor de vaststelling van de rioolheffing komen voort uit de
investeringen voor rioleringswerken en het beheer van deze infrastructuur. Lasten komen voort uit de
financieringswijze van uitgaven en bestaan bijvoorbeeld uit kapitaallasten en spaarbedragen. Uitgaven
zijn kosten die in het betreffende begrotingsjaar optreden, zoals investeringen. In Figuur 2 is het verloop
van alle uitgaven voor vervangingsinvesteringen en exploitatielasten over de beschouwde periode van 60
jaar weergegeven. In Bijlage 9 zijn tabellen opgenomen met per type voorziening de
vervangingsinvesteringen en het planningsjaar. De investeringen voor rioolvervanging zijn gebaseerd op
de kostenkengetallen uit het beheersysteem RIOB (prijspeil 2007). Deze zijn geïndexeerd naar prijspeil
2012. Daarnaast is bij het bepalen van de vervangingsinvesteringen ook de kwalitatieve toestand van de
riolering betrokken, waardoor een verfijning van het investeringspatroon is verkregen.
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Figuurr 2: vervangingssinvesteringen en
e exploitatielassten

Gedurrende de plan
nperiode bedra
agen de gemid
ddelde jaarlijk
kse uitgaven ciirca € 3,3 mln euro. Hiervan
n
vormeen de exploitaatielasten (circa € 800.000),‐, vervangingsk
kosten vrijverv
val (circa 1,6 m
mln) en groot
onderrhoud (circa € 330.000,‐) bela
angrijke jaarlijjkse uitgaven.. Deze worden
n aangevuld d
door benodigd
de
investteringen in gem
malen en druk
kriolering. In de daaropvolg
gende jaren is een wisselend
d beeld te zien
n in de
omvan
ng van de jaarrlijks benodigde investering
gen. Dit hangtt samen met de leeftijdsopboouw van de
rioleriing.

8.2.22

KOST
TENDEKKING
G

Om d
de lasten te kun
nnen dekken kan
k de gemeen
ente een belastting heffen van
n inwoners en
n bedrijven in de
vorm van een kosteendekkende riioolheffing. Allbrandswaard
d kent een gedifferentieerdee tariefgrondsllag
voor d
de rioolheffing
g. Per aansluitting wordt een
n vast bedrag in rekening ge
ebracht, waarb
rbij onderscheiid
wordtt gemaakt in meerpersoons‐
m
‐ en eenpersooonshuishoudeens. De laatste categorie betaaalt 75% van het
h
meerp
persoonstarieff, terwijl bedriijven voor 100 % van het meerpersoonstarrief worden aaangeslagen.
Daarn
naast bestaat een
e getrapte ta
ariefstelling op
p grond van het
h waterverbruik. In het kosstendekkingsm
model
is een
n fictief aantal heffingseenhe
h
eden gehanteeerd dat als volgt wordt berekend:
Fictievve eenheden = meerpersoonshu
m
uishoudens + 0,775 * eenpersoon
nshuishoudens + opbrengsten
watervverbruik/meerpeersoonstarief
Het aaantal heffingseeenheden in 2012
2
is als volg
gt:
- eenpersoo
onshuishouden
ns 2165;
- meerperso
oonshuidhoud
dens 7915;
- grote lozers > 500 m3, opbrengst € 1699.950,‐ (grote lozers betalen
n een getrapt taarief).
Het m
meerpersoonstarief 2012 bed
draagt € 232,399. Het aantal fiictieve heffing
gseenheden beedraagt hiermee
10.2700 voor 2012. Het
H aantal heffiingseenheden
n is voor de ko
omende jaren als
a constant aaangenomen.
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Om de rioolheffing voor de komende planperiode, inclusief een doorkijk over de komende 60 jaar, te
kunnen bepalen zijn kostendekkingsvarianten doorgerekend. In het vigerend GRP was de kostendekking
gebaseerd op het (annuïteit) activeren van investeringen. De huidige wijze van kostendekking van de
rioleringsuitgaven is in een Financiële Trendanalyse vergeleken met alternatieve methoden om enerzijds
tot een zo laag mogelijke kostendekkende rioolheffing te komen en anderzijds de boekwaarde, de
restschuld bestaande uit kapitaallasten, terug te dringen. Aanleiding daartoe vormden signalen vanuit de
Stichting RIONED en de VNG om nadrukkelijk de mogelijkheden van het Besluit begroting en
verantwoording gemeenten en provincies (BBV) te verkennen om investeringen niet langer te activeren
maar direct af te boeken. Die mogelijkheid ontstaat door het doteren van spaarbedragen naar een
spaarvoorziening rioolvervanging. Het spaarsaldo mag vervolgens in mindering worden gebracht op de
optredende vervangingsinvesteringen. Het deel van de investeringen, dat nog geactiveerd moet worden
neemt daardoor af, wat de rentelasten aanzienlijk kan verlagen. Het gevolg is dat de benodigde
ontwikkeling van de rioolheffing getemperd wordt. De Financiële Trendanalyse rapportage is als Bijlage
11 aan het GRP toegevoegd.
De basisuitgangspunten voor de kostendekkingsvarianten zijn weergegeven in Tabel 17
Aspect

Uitgangspunt

Startjaar

2012

Beschouwde periode

2012-2071

Prijspeil

2012

Gemiddeld tarief (2012)

€ 232,39

Aantal heffingseenheden (meerpersoonshuishoudens)

10.270

Stijgingsperiode rioolheffing

10 jaar

Rente op geactiveerde investeringen

5,0%

Rente op boekwaarde voorziening

5,0%

Rente op positief saldo

3,0%

Correctie niet inflatoire inkomsten en lasten

Ja

Correctiepercentage

2%

BTW compensatie in de tariefbepaling

Ja

BTW percentage

21%

Afschrijvingsmethode(n)

Annuïtair

Tijdstip van activeren

Halverwege het jaar

Saldo bestemmingsreserve/spaarvoorziening (2012)

€ 993.523,--

Tabel 17: Basisuitgangspunten kostendekkingsvarianten

De volgende kostendekkingsvarianten zijn doorgerekend:
Nummer

Omschrijving

Variant 1

Annuïtair activeren investeringen

Variant 2

Ideaal Complex met directe afboeking van volledige investeringen uit spaarvoorziening zonder
restschuld.

Variant 3

Ideaal Complex idem, met gelijke rioolheffing als bij de activeringsvariant met de restschuld als
variabele

Twee varianten zijn gebaseerd op het Ideaal Complex. Bij een tekortkomend saldo in de spaarvoorziening
om de investering direct af te kunnen boeken wordt het restant van de investering als boekwaarde
geregistreerd, waarover rente verschuldigd is. Deze boekwaarde wordt in de jaren daarna, zodra de
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spaarvoorziening zich weer gaat vullen, versneld afgelost. De rentelasten vallen daardoor lager uit,
waardoor er voldoende ruimte kan ontstaan om de restschuld tot nul te reduceren, zelfs bij een lagere
rioolheffing dan bij het activeringsmodel. Of dat laatste onder de specifieke omstandigheden in
Albrandswaard haalbaar is, hoge restschuld en hoge investeringen aan het begin van de beschouwde
periode, is twijfelachtig. Daarom is de derde variant doorgerekend, eveneens gebaseerd op het Ideaal
Complex, maar met een gelijke rioolheffing als bij het activeringsmodel met als doel om na te gaan in
hoeverre de restschuld binnen deze kaders gereduceerd kan worden.
De resultaten van de kostendekkingsberekeningen zijn samengevat in
Variant

Stijgings-

Stijgings-

Rioolheffing

percentage

periode

in 2022

Rentelasten

per jaar

Reserve c.q.

Boekwaarde

Btw-

voorziening

in 2071

opbrengsten

max. waarde

[%]

[jaren]

[euro’s]

[mln euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

Variant 1

4,37

10

356

96,9

17,6

49,2

18,8

Variant 2

5,37

10

392

17,2

8.1

0

34,8

Variant 3

4,37

10

356

29,5

1,1

18,4

29,3

Stijgings-

Stijgings-

Rioolheffing

Rentelasten

Reserve c.q.

Boekwaarde

Btw-

percentage

periode

in 2022

voorziening

in 2071

opbrengsten

[%]

[jaren]

[euro’s]

[mln euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

Variant 1

4,37

10

356

96,9

17,6

49,2

18,8

Variant 2

5,37

10

392

17,2

8.1

0

34,8

Variant 3

4,37

10

356

29,5

1,1

18,4

29,3

Rentelasten

Reserve c.q.

Boekwaarde

Btw-

voorziening

in 2071

opbrengsten

Tabel 18.
Variant

per jaar

max. waarde

Tabel 18: Resultaten kostendekkingsberekeningen

Op basis van de resultaten in
Variant

Stijgings-

Stijgings-

Rioolheffing

percentage

periode

in 2022

[%]

[jaren]

[euro’s]

[mln euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

[mln. euro’s]

Variant 1

4,37

10

356

96,9

17,6

49,2

18,8

Variant 2

5,37

10

392

17,2

8.1

0

34,8

Variant 3

4,37

10

356

29,5

1,1

18,4

29,3

per jaar

max. waarde

Tabel 18 valt de keuze op variant 3. Uit de rekenresultaten blijkt dat financiering volgens de Ideaal
Complex varianten in beide gevallen leidt tot lagere rentelasten. Dat deze lagere rentelasten bij variant 2
niet tot een lagere rioolheffing leidt, wordt veroorzaakt door de volledige afbouw van de boekwaarde met
het doel om het doorschuiven van lasten naar de toekomst tegen te gaan (duurzame financiering). Bij het
Ideaal Complex van variant 3 is de rioolheffing gelijk gehouden aan die bij het activeringsmodel (€ 356,
variant 1) en is de afbouw van de restschuld als variabele gehanteerd. Het resultaat is dat de restschuld
wordt afgebouwd naar €18,4 mln., wat beduidend lager is (63%) dan de € 49,2 mln. bij variant 1. Dit maakt
duidelijk dat toepassing van duurzame financiering op basis van het Ideaal Complex (tegengaan van het
doorschuiven van lasten naar de toekomst) in het geval van Albrandswaard bij een, aan de
activeringsvariant gelijke rioolheffingsstijging, leidt tot een aanzienlijk lagere eindboekwaarde waarmee
naar een gezond financieringsklimaat in de toekomst wordt gegroeid. Een voordeel waarvan de komende
generatie ongetwijfeld gaat profiteren.
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Een ander aspect betreft de jaarsaldi van de spaarvoorziening bij het Ideaal Complex en de
bestemmingsreserve bij het activeringsmodel. Deze blijven bij het Ideaal Complex veel lager dan bij het
activeringsmodel. Dit beperkt het risico dat de ontwikkeling van de rioolheffing ten onrechte wordt
getemperd of dat de gereserveerde gelden herbestemd worden. Al deze gunstige uitkomsten voor het
Ideaal Complex zijn mogelijk door de veel lagere rentelasten bij dit model. Tenslotte is vermeldenswaard
dat de btw‐opbrengst bij het Ideaal Complex veel hoger uitpakt dan bij het activeringsmodel. Omdat deze
opbrengsten uit de rioolheffing doorstromen naar de algemene middelen is dit een niet onbelangrijke bron
van extra inkomsten.
Voorkeursvariant
Uit de kostendekkingsvarianten is variant 3 naar voren gekomen als voorkeursvariant. Deze variant is een
compromis tussen beperking van lastenstijgingen voor de burger en het afbouwen van kapitaalslasten in
de toekomst, waarbij het ontstaan van nieuwe kapitaalslasten voorkomen wordt.
In Tabel 19 is de rioolheffingsontwikkeling volgens variant 3 weergegeven.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

232

243

253

264

276

288

300

313

327

341

356

Tabel 19: Rioolheffingsontwikkeling meerpersoonshuishoudens volgens variant 3 (in euro’s, prijspeil 2012)

INDEXERING RIOOLHEFFING
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een vast prijspeil (2012). Dat betekent dat de berekende rioolheffingen
jaarlijks moeten worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. Door de rentetoerekening zijn de saldi van
bestemmingsreserve c.q. spaarvoorziening in de berekeningen al gecompenseerd voor de inflatie.

Oorzaken toename rioolheffing
De rioolheffing stijgt de komende 10 jaar met jaarlijks 4,37% van € 232,‐ naar een dekkend niveau van
€ 356,‐. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van het voorgaande GRP.
De volgende oorzaken liggen hieraan ten grootslag:


Areaaltoename van ca. ( van 78 naar 121 km);



Verschil in eenheidsprijs (per m1) vrijvervalriolering;



Prijsindexatie;



Het doorgevoerde stijgingspercentage van de rioolheffing loopt achter bij het berekend
stijgingspercentage volgens het kostendekkingsplan van het vigerend GRP, waardoor deze niet
kostendekkend was;



De voorziene ontwikkeling (toename heffingseenheden) zoals aangehouden in het vigerend GRP is in
de praktijk niet gerealiseerd, met minder inkomsten tot gevolg dan berekend;




De BTW is inmiddels in rioolheffing doorgevoerd.
Het beschikbaar komen van gedetailleerder informatie in de tussenliggende periode zodat kan worden
gesteld dat het actuele kostendekkingsplan is gebaseerd op exactere gegevens

Rioolheffingsontwikkeling BAR gemeenten
In Tabel 20 staat de rioolheffingsontwikkeling weergegeven voor de drie BAR‐gemeenten voor de
komende planperiode. Hierbij dient te worden vermeld dat de kostendekkingsvariant voor de gemeente
Ridderkerk nog niet is vastgesteld zodat voor deze gemeente in onderstaande tabel de drie
voorkeursvarianten zijn weergegeven.
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201
13

2014

2015

20166

2017

Bare
endrecht
Eénp
persoons

88
8

86

83

81

78

Twee
epersoons

16
69

164

159

1544

149

Meerrpersoons

26
60

252

245

2377

230

Eénp
persoons

18
82

190

198

2077

216

Meerrpersoons

24
43

253

264

2766

288

Varia
ant 1

15
51

154

157

1600

163

Varia
ant 2

16
61

176

191

2099

209

Varia
ant 3

15
54

160

166

1733

180

Albra
andswaard

Ridd
derkerk

Tabel 220: Rioolheffing
gsontwikkeling (in euro’s) in dee komende plan
nperiode voor de drie BAR gem
meenten

Uit Taabel 20 kan wo
orden afgeleze
en dat de drie gemeenten veerschillende heffingsgronds
h
slagen hantere
en met
onderrscheid tussen
n één,‐ twee en
n meerpersoon
nshuishoudens (Barendrech
ht). Eén‐ en
meerp
persoonshuish
houdens (Albrrandswaard; d
de getrapte tarriefstelling op grond van heet waterverbru
uik
voor g
grote lozers is voor de overz
zichtelijkheid niet in de tabeel opgenomen
n). Geen onderrscheidt in één
n‐of
meerp
persoonshuish
houdens (Ridd
derkerk).
Het on
nderling vergelijken van de
e tarieven is biijzonder lastig
g. Factoren als de aard van d
de ruimtelijke
omgev
ving, het verv
vangingsstadiu
um van het are
reaal en de rela
atieve omvang
g van de drukkriolering kunn
nen
per geemeente fors verschillen.
v
Da
aarnaast comp
penseren niet alle gemeenten de opgelopeen tekorten
vanwege de instelliing van het btw
w‐compensatiiefonds. Albra
andswaard do
oet dit wel en bberekent sindss 1
januarri 2011 de BTW
W in haar rioo
olheffing. Uit d
de rioolheffing
gsontwikkelin
ng voor de kom
mende vijf jaarr valt
verdeer niets op te maken
m
over ho
oe het kostend
dekkingsverloo
op is over de totale
t
in besch
houwing genomen
period
de. Ten aanzieen van het laattste is een verg
gelijking van de volgende drie
d grafieken,, met daarin de
d
rioolh
heffingsontwik
kkeling over de
d totaal besch
houwde period
de, verheldere
end.

Barendrechht

A
Albrandswaard

erkerk
Ridder

Uit dee grafieken kan worden afge
elezen dat de rioolheffingso
ontwikkeling van
v de drie geemeenten forse
versch
hillen laat zien
n voor de in be
eschouwing g
genomen perio
ode. Hierbij va
alt op dat alleeen Albrandsw
waard
in haaar kostendekkingsvarianten
n na een stijgin
ngsperiode van
n 10 jaar toegrroeit naar een constant
heffin
ngsniveau (exccl. inflatiecorre
ectie). Tot slott geeft de rioollheffingsontwikkeling geen
n beeld van de
eindboekwaarde (d
de restschuld) aan het einde van de beschouwde period
de. De conclussie is dan ook dat
het veergelijken van de rioolheffin
ng met die van
n de buurgemeenten bijzond
der moeilijk iss.
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