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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 4 maart 2019 

Onderwerp: Vaststellen van het Integraal 

Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 

 Aan de raad.  

 

 
 

*Z01CB34EAE4* 
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Beslispunten 

1. het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 vast te stellen, bestaande uit de Beleidsmodule, 
de Maatregelmodule en de module Financiën, samenvattend: 

a. beleidsmodule: de uitgangspunten Stedelijk water en Huishoudelijk afvalwater, 
Hemelwater, Grondwater en Milieutechnisch functioneren afvalwaterketen; 

b. maatregelmodule: verbetermaatregelen hydraulisch functioneren, het correctief -en 
preventie onderhoud, het grootonderhoud en de rioolvervanging  en 
onderzoeksmaatregelen 

c. financiën: de exploitatie, de investeringen en voorzieningen 
 

2. een structureel jaarlijks krediet  van € 98.475 beschikbaar te stellen en dit toe te voegen aan 
volume krediet  'vervangingen gemalen’ met ingang van 1 januari 2019. 
 

3. het investeringskrediet riool 2016 persl. (30j) 7210737 van € 175.000 vrij te laten vallen. 
 

4. de budget-neutrale begrotingswijziging 2019 (zoals hieronder is weergegeven) vast te stellen. 
Ook voor 2020 en verder zijn de financiële consequenties budgetneutraal, deze zullen worden 
betrokken in de kadernota 2020-2023 
 
 

5. Conform de Wet Milieubeheer artikel 4.23 lid 2 het Integraal Waterketenplan 2019-2023 toe te 
sturen aan Gedeputeerde Staten, het hoogheemraadschap van Rijnland en de minister van 
Infrastructuur en Milieu 
 

6. het vaststellen van het integraal waterketenplan, te publiceren in het Gemeente Aan Huis en het 
gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

 
7. gelijktijdig met de vaststelling van het IWKp 2019-2023 het vigerend Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2016-2018 in te trekken. 
 

Programma 2019 

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten 

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -69.141 69.141 

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 

Saldo van baten en lasten           -69.141             69.141  

Mutatie reserves 0 0 

Resultaat  0  

neutraal 
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1 SAMENVATTING  

De gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude, Oegstgeest, en Voorschoten, het 
hoogheemraadschap van Rijnland en Dunea en Oasen hebben het integraal waterwaterketenplan 
(IWKp) Leidse Regio 2019-2023 opgesteld. In dit plan hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt 
om zo doelmatig mogelijk samen te werken en zo kosten te besparen, de waterkwaliteit te verbeteren 
en wateroverlast te voorkomen. 
 
In het landelijk bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afgesproken te gaan 
samenwerken om besparingen te realiseren in de waterketen. De vijf gemeenten en het 
hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds 2009 nauw samen in de waterketen. Ook Dunea en 
Oasen hebben zich in 2016 aangesloten bij het samenwerkingsverband.  
 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en transport van het afvalwater, naar de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap, waar het water wordt verwerkt. Het 
bijzondere aan dit plan is dat het de gehele waterketen beslaat, van drinkwaterwinning en productie, 
het inzamelen van afvalwaterstromen en het verwerken hiervan tot het terugbrengen van dit water in 
het oppervlaktewater. Binnen het werkgebied van Rijnland is dit het eerste plan dat vanuit de gehele 
waterketen is opgesteld. 
 
In de Leidse Regio is in het IWKp het principe opgenomen dat bij rioolvervanging de afvoer van 
afvalwater- en hemelwaterafvoer wordt gescheiden. Hierdoor gaat er minder afvalwater naar de 
zuivering om te verwerken en kan  de verstedelijkingsopgave worden gerealiseerd zonder uitbreiding 
van de zuiveringsinstallaties. 
    
De samenwerking leidt niet alleen tot kostenbesparingen (minder meerkosten), maar ook tot een 
doelmatige inzet van kennis en kunde. In samenwerking met Dunea, Oasen en het hoogheemraadschap 
wordt gewerkt aan het optimaliseren van het onderhoud van de gemalen. Rioolvervangingen worden 
met elkaar afgestemd en waar mogelijk gezamenlijk aanbesteed. 
 
2 Inleiding 

De samenwerking in de Leidse Regio 
In het landelijk bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afgesproken te gaan 
samenwerken om besparingen te realiseren in de waterketen. De vijf gemeenten en het 
hoogheemraadschap van Rijnland werken sinds 2009 nauw samen in de waterketen. Ook Dunea en 
Oasen hebben zich in 2016 aangesloten bij het samenwerkingsverband. De samenwerking leidt niet 
alleen tot kostenbesparingen, maar ook tot een doelmatige inzet van kennis en kunde. In 
samenwerking met Dunea, Oasen en het hoogheemraadschap wordt gewerkt aan het optimaliseren 
van het onderhoud van de gemalen. Rioolvervangingen worden met elkaar afgestemd en waar mogelijk 
gezamenlijk aanbesteed. 
 
Er valt “winst” te boeken door gezamenlijke doelen te stellen in plaats van dat ieder afzonderlijk, 
normgericht, het beheer van de watertaken uitvoert. Door meer te kijken naar gezamenlijke doelen 
kunnen investeringen beter op elkaar worden afgestemd en taken worden gecombineerd. Deze 
gezamenlijke planvorming sluit daarmee aan bij de in de in juni 2016 afgesloten 
samenwerkingsovereenkomst in de regio Rijnland “Verbonden door water, werken aan later”. 
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Binnen de samenwerking hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar 
technisch is er sprake van één systeem, de (afval)waterketen. Daarbij hebben de gemeenten 
zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater en is het waterschap verantwoordelijk voor 
de waterhuishouding in het stedelijk gebied en het verwerken van afvalwater. Drinkwaterbedrijven 
zorgen voor een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. 
 
Het IWKp 
De aanleiding voor dit IWKp is tweeledig. De eerste aanleiding is gebruik maken van de kansen die het 
landelijk Bestuursakkoord Water (2011) en de regionale samenwerking bieden. In dit Bestuursakkoord 
is afgesproken om de samenwerking tussen gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijven te 
benutten om: kosten van riolering en zuivering minder te laten stijgen (zogenaamde minder 
meerkosten), kwetsbaarheid van taakuitoefening binnen individuele organisaties te verminderen en om 
de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Ook de gezamenlijke innovatie naar een toekomstig en 
duurzaam systeem speelt hierbij een rol. De tweede aanleiding vormt de noodzakelijke vernieuwing van 
de gemeentelijke rioleringsplannen (GRP) en de komst van de Omgevingswet. 
 
Dit plan, het IWKp, gaat over de (afval)waterketen in de Leidse regio; over vijf gemeenten verdeeld over 
twee zuiveringskringen, een waterschap en twee drinkwaterbedrijven. De gemeenten Leiderdorp, 
Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten besloten na afstemming van de huidige VGRP’s 2016-
2018 om voor de volgende planperiode samen met het hoogheemraadschap een Integraal 
Waterketenplan (IWKp) op te stellen. Dunea en Oasen zijn als Drinkwaterbedrijf waar mogelijk 
geïntegreerd in dit plan, met name voor de beleidsmodule en de afstemming van maatregelen. Ook de 
gemeente Wassenaar maakt inmiddels onderdeel uit van de samenwerking, het afvalwater van 
Wassenaar wordt echter verwerkt door een andere zuivering dan die in de Leidse Regio. Wassenaar 
sluit daarom wel aan bij de beleidsmodule, maar niet voor de overige modules van dit IWKp. 
 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en transport van het afvalwater, naar de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap, waar het water wordt verwerkt. Het 
bijzondere aan dit plan is dat het de gehele waterketen beslaat, van drinkwaterwinning en productie, 
het inzamelen van afvalwaterstromen en het verwerken hiervan tot het terugbrengen van dit water in 
het oppervlaktewater. Binnen het werkgebied van Rijnland is dit het eerste plan dat vanuit de gehele 
waterketen is opgesteld. 
 
In de Leidse Regio is in het IWKp het principe opgenomen dat bij rioolvervanging de afvoer van 
afvalwater- en hemelwaterafvoer wordt gescheiden. Hierdoor is er op termijn minder 
zuiveringscapaciteit nodig en wordt de verstedelijkingsopgave gerealiseerd zonder uitbreiding van de 
zuiveringsinstallaties. 
 
3 Beoogd effect 

Met het opstellen van dit Integraal Waterketenplan 2019 - 2023 legt de gemeente Leiderdorp vast hoe 
invulling wordt gegeven aan de volgende zorgplichten: 

 Zorgplicht afvalwater; 

 Zorgplicht hemelwater; 

 Zorgplicht Grondwater. 
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4 Argumenten 

Het waterketenplan is integraal voor de Leidse Regio, om de volgende redenen.  

  Het beschouwt de hele waterketen van drinkwaterproductie, inzamelen en transport afvalwater tot 

en met de daarbij behorende Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) 

  De grondslag voor de rioolheffing is het drinkwaterverbruik. Het plan legt op hoofdlijnen de relatie 

tussen het (terugdringen van) lokaal drinkwaterverbruik en het betaalbaar houden van de 

drinkwaterproductie.  

  De maatregelen voor volksgezondheid, droge voeten en leefomgeving en milieu worden in dit plan 

nader op elkaar afgestemd.  

  In het plan worden de maatregelen benoemd en zijn de  financiële effecten verwerkt in de 

budgetten. 

  Een viertal vergunningen die betrekking hebben op de afvalwaterketen is hierdoor overbodig 

geworden. 

5 Wet en regelgeving 

Het integraal water ketenplan wordt vastgesteld conform Wet Milieubeheer, Wet gemeentelijke 
watertaken (Wgw) en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
De gemeente is verplicht (wet Milieubeheer) een Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vast te stellen, 
waarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van de riolering is vastgelegd. Het IWKp behandelt dezelfde 
onderwerpen als een VGRP en komt hiermee in de plaats van het VGRP en is daarmee de invulling van 
de wettelijke opgave. 
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6 Financiën personele en consequenties  

In het voorliggende IWKp 2019-2023 worden de volgende wijzigingen ten opzichte van het VGRP 2016-
2018 geconstateerd. 
 

 Investeringsvolume - vervanging riolering (vastgesteld in de Programmabegroting 2019) 
 
Het investeringsvolume voor vervanging riolering is verhoogd naar € 2.613.333 per jaar. Allereerst om 
de vervangingspiek die de komende jaren op ons afkomt af te kunnen vlakken. Anderzijds om bij een 
vervanging (in principe) af te koppelen (een gescheiden riool voor regenwater en afwater aan te leggen) 
om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatbestendigheid in Leiderdorp. De kapitaallasten van deze 
verhoging van de kredieten zijn al verwerkt in de Programmabegroting 2019. 
vervanging riolering 2019 2020 2021 2022 2023 

Beschikbaar krediet huidig VGRP 1.173.869 2.323.493 2.323.493 - - 

Benodigd IWKp 2019-2023  2.613.333 2.613.333 2.613.333 2.613.333 2.613.333 

Verschil (al meegenomen in meerjarig 
investeringsplan 2019 - Begroting 2019). 

1.439.464 289.840 289.840 2.613.333 2.613.333 

 
 

 Investeringsvolume - vervanging gemalen (nieuw beschikbaar te stellen door de raad, beslispunt 2) 
 
Voor de vervanging van gemalen is een  investeringsvolume van €98.475 per jaar benodigd. De 
kapitaallasten zijn meegenomen in het overzicht met de exploitatielasten (zie III bijstellen exploitatie).  
 
vervanging gemalen 

2019 2020 2021 2022 2023 

  - - - - 

Benodigd IWKp 2019-2023 98.475 98.475 98.475 98.475 98.475 

 

 Bijstellen exploitatie (budgetneutraal) 
 

Als onderdeel van het IWkp worden een aantal verbetermaatregelen doorgevoerd of onderzoeken 
en/of analyses uitgevoerd. Deze zijn gericht op het verbeteren van de hydraulische kwaliteit van het 
stelsel als geheel.  
Vanuit risico gestuurd beheer wordt het onderhoudsregime (reinigen en inspecteren) van het 
rioolstelsel verhoogd van eenmaal per 10 jaar naar eenmaal per 7 jaar.  
 
De rioolstelsels in de Leyhof en deels in de Voorhof zijn aangelegd op een zettingsgevoelige grondslag 
waarbij geconstateerd is dat het rioolsysteem gelijkmatig gezakt is. Het systeem wordt extra gereinigd 
t.o.v. het standaard onderhoudsregime. Met deze maatregel wordt het hydraulisch en milieutechnisch 
functioneren van het rioolstelsel gecontinueerd. 
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Dit leidt tot onderstaand exploitatieoverzicht: 

Exploitatie   2019 2019 2020 2021 2022 2023 

  
Begroting 

o.b.v. het oude 
VGRP 

IWKp IWKp IWKp IWKp IWKp 

6272601 Baten rioolheffing             

8069 Rioolheffing woningen -1.606.066 -1.536.925 -1.587.733 -1.640.205 -1.694.398 -1.747.284 

Totaal baten -1.606.066 -1.536.925 -1.587.733 -1.640.205 -1.694.398 -1.747.284 

              

6272201 Lasten Pompen en riolen             

4029 energie kosten 20.604 27.958 27.958 27.958 27.958 27.958 

4094 overige kosten 19.967 19.029 19.029 19.029 19.029 19.029 

4115 schoonmaakkosten 72.707 179.906 179.906 179.906 179.906 179.906 

4126 verzekeringen 172 170 170 170 170 170 

4168 advieskosten 35.026 34.542 34.542 34.542 34.542 34.542 

4340 dagelijkse kosten 317.812 313.424 313.424 313.424 313.424 313.424 

4345 software SOBEK 5.105 5.035 5.035 5.035 5.035 5.035 

4441 Verwerking overig afval 32.654           

4253 en 4254 kapitaallasten 274.469 274.470 409.082 501.532 585.803 669.595 

4297 Toevoeging in voorziening 346.392 201.232 -19.979 7.665 -22.415 -53.321 

Salarislasten * 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 

Overhead * 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 

Toerekenbare BTW * 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 224.000 

Toerekenbare kosten straatvegen 41.000 41.000 81.000 81.000 81.000 81.000 

Totaal lasten 1.722.908 1.653.766 1.607.167 1.727.261 1.781.452 1.834.338 

       Kostendekkendheid 93,22% 92,93% 98,79% 94,96% 95,11% 95,25% 

       *) Dit zijn de bedragen o.b.v. 
2019 exclusief indexering.  

       
Bovenstaand exploitatieoverzicht leidt voor 2019 tot onderstaande (budget neutrale) 
begrotingswijziging: 
Programma 2019 

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten 

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 

2 Aantrekkelijk Leiderdorp -69.141 69.141 

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 

Saldo van baten en lasten           -69.141             69.141  

Mutatie reserves 0 0 

Resultaat  0  

neutraal 
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Ook voor 2020 en verder zijn de financiële consequenties budgetneutraal, deze zullen worden 
betrokken in de kadernota 2020-2023. 

 
Het positieve verschil tussen de baten en de lasten wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening en 
vice versa, om zo de stijgende lasten in de toekomst te kunnen dekken zonder grote tariefsprongen. De 
ontwikkeling van de egalisatie voorziening is als volgt geprognotiseerd: 
Egalisatievoorziening 2019 2020 2021 2022 2023 

Stand per 31-12 van het 
desbetreffende jaar  € 4.636.000   € 4.616.000   € 4.624.000   € 4.601.000   € 4.548.000  

 
De gevolgen voor het tarief van de rioolheffing zijn als volgt. De onderstaande tarieven zijn exclusief 
inflatiecorrectie. 
Rioolheffing Tarief Procentuele stijging ten opzicht van het voorgaande jaar 

2019: Tarief per m3   € 1,17  3,0% 

2020: Tarief per m3  € 1,21  3,0% 

2021: Tarief per m3  € 1,24  3,0% 

2022: Tarief per m3  € 1,28 3,0% 

2023: Tarief per m3  € 1,32  3,0% 

 
7 Uitvoering 

Na vaststelling van het IWKp 2019-2013 zullen de financiële consequenties worden opgenomen in 
de begroting 2019-2023. De maatregelen die voortvloeien uit het IWKP zullen planmatig worden 
opgepakt. 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 
Bijlagen:  

I. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Oplegnotitie IWKp; 
II. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Module Beleid IWKp; 

III. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Module Financiën IWKp; 
IV. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Module Maatregelen IWKp Leidse Regio; 
V. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Exploitatie Investering; 

VI. Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023 Leidse regio - Investering doorkijk; 


