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Onderwerp 
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2017 – 2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Het GRP 2017-2020 vast te stellen. 
2. De tarieven voor de rioolheffing voor 2017 te verlagen met 4% tot €267,- voor een 

meerpersoonshuishouden en € 200,-  voor een eenpersoonshuishouden. 
3. Vervangingsinvesteringen vanaf 2017 niet langer te activeren maar direct in het jaar van 

uitvoering te bekostigen vanuit de voorziening riolering. 
 
Inleiding 
Door verbeterde technieken gaat riolering tegenwoordig 60 jaar mee. Dit is 10 jaar langer dan de 50 
jaar waarmee wordt gerekend in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017. Door de langere 
afschrijvingstermijn kan de rioolheffing omlaag en moet het rioleringsplan worden herzien.  
Om nieuwe kapitaalslasten te voorkomen worden vervangingen in het nieuwe rioleringsplan betaald 
uit de voorziening en niet langer uit investeringsgelden. Deze herijking levert lagere kosten voor de 
inwoners op terwijl er sprake blijft van een betrouwbaar rioleringsstelsel.  
 
Beoogd effect 
Een betrouwbaar rioleringsstelsel met een kostendekkend riooltarief. 
 
Relatie met beleidskaders 
Volksgezondheid, duurzaamheid en wateroverlast.  
 
Argumenten 
1. Het GRP voldoet niet meer aan de wettelijke vereiste.  

Het GRP 2013 – 2017 is niet meer actueel en voldoet niet meer aan de wettelijke kaders van De 
Gemeentewet. Het tarief overstijgt de uitgaven wat niet is toegestaan. Het tarief dient daardoor 
naar beneden bijgesteld te worden.  
 

2. De rioolheffing mag niet meer dan kostendekkend zijn. 
De Gemeentewet art. 229b geeft aan dat de begrote baten van de rioolheffing niet hoger mogen 
zijn dan de begrote lasten. Door de langere levensduur en het toepassen van innovatieve 
technieken kan het riool over 60 in plaats van over 50 jaar worden afgeschreven. De financiële 
middelen in de voorziening en inkomsten uit de heffing zijn hierdoor voldoende om de 
kapitaalslasten uit het verleden en toekomstige vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen.  
Het tarief van de rioolheffing kan daarom vanaf 2017 eenmalig met 4% verlaagd worden tot een 
bedrag van  €267,- voor een meerpersoonshuishouden en €200,- voor een 
eenpersoonshuishouden. 

 
3. Toekomstige generatie niet belasten met hoge kapitaalslasten 

Er is een voorziening beklemde middelen t.w.v. € 2.828.476. Deze voorziening kan op basis van 
artikel 44 lid 1d van het BBV worden gebruikt voor het dekken van alle vervangingsinvesteringen. 
De voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse storting vanuit de rioolheffing. Doel van deze 
manier van werken is het egaliseren van de kostenontwikkeling. Hierdoor worden de 
kapitaallasten voor een toekomstige generatie vrijwel nul. De opbrengsten uit de heffing en de 
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beschikbare voorziening zijn meer dan voldoende om het rioleringsstelsels in stand te kunnen 
houden en waar nodig te verbeteren de komende decennia. 

 
Overleg gevoerd met 
Externe adviseur, waterschap Hollandse Delta, afdeling financiën BAR-organisatie. 
 
Kanttekeningen 
Door het afbouwen van de voorziening is er op termijn minder geld beschikbaar. Eventuele 
calamiteiten kunnen er voor zorgen dat de voorziening eerder uitgeput is dan waarmee rekening wordt 
gehouden. Dit risico is echter verwaarloosbaar omdat iedere 4-5 jaar de investeringen worden herzien 
en er tussentijds wordt bijgestuurd. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Maatregelen, reconstructies en vervangingen zullen worden aangepast op de geactualiseerde 
planning van het nieuwe GRP 2016-2020.  
 
Evaluatie/monitoring 
In de planning- en control cyclus wordt gemonitord of alles volgens plan verloopt. Afwijkingen worden 
gemeld in de bestuursrapportages. In 2020 wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld en 
wordt een terugblik gegeven over de periode 2016 – 2019.  
  
Financiën  
De nieuwe rioolheffing is bepaald op basis van de voorgestelde exploitatiekosten en investeringen. De 
heffing daalt voor een meerpersoonshuishouden in 2017 met 4% naar € 267,-. In tabel 1 staat hoe het 
nieuwe tarief zich verhoudt ten opzichte van het oude GRP. Met het vaststellen van het nieuwe GRP 
en onder gelijk blijvende omstandigheden zal pas rond 2050 een verhoging van het tarief noodzakelijk 
zijn. Door meevallers in de komende jaren of verbeterde technieken kan de verhoging in de heffing 
mogelijk nog langer uitgesteld worden. Jaarlijks wordt wel de inflatiecorrectie toegepast. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

*Oud tarief meerpersoonshuishouden  € 287 € 300 € 312 € 326 € 340 

Nieuw tarief meerpersoonshuishouden € 278 € 267 € 267 € 267 € 267 

Nieuw tarief eenpersoonshuishouden € 208 € 200 € 200 € 200 € 200 

*prijspeil 2016 
 
Duurzaamheid 
Goed rioolbeheer draagt bij aan vermindering van de vervuiling van het oppervlaktewater. Het is 
daarbij duurzaam om de bestaande voorzieningen zo lang mogelijk in leeftijd te rekken om gebruik 
van grondstoffen en brandstoffen te beperken. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na vaststelling van het nieuwe GRP zal hierover gecommuniceerd worden via de geëigende kanalen.  
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  Pagina 3 van 3 
 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Het gemeentelijke rioleringsplan 2017 – 2020 (1114817) 
2. Raadsbesluit Gemeentelijk rioleringsplan 2017 – 2020 (1031879) 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

  

Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 


