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1 INTEGRAAL WATERKETENPLAN (IWKP) 

Dit plan 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 2014-2018 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. 
 

Het waterketenplan behandelt de watertaken; de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk 
afvalwater, hemel- en grondwater verstaan, het beheer van het stedelijk water en de zorgplicht van 
het waterschap voor het verwerken van afvalwater. Dat betekent dat ook het Basis Zuiveringsplan 

onderdeel uitmaakt van dit integrale waterketenplan. Ook de drinkwaterbereiding en –levering is 
onderdeel van de waterketen en waar dit de afvalwaterketen raakt, is dit meegenomen in het plan. 
Het plan gaat uit van de waterketen in haar huidige vorm en is daarmee vooral 

operationeel/tactisch van aard. Wel wordt een doorkijk gegeven naar de gezamenlijke strategische 
ontwikkelagenda zoals bijvoorbeeld nieuwe drinkwaterbronnen, klimaatadaptatie en terugwinnen 
van grondstoffen. 

 
 
1.1 Waarom Integraal? 

Het afvalwaterketenplan is integraal, om de volgende redenen.  

 Het beschouwt de hele waterketen van drinkwaterproductie, inzamelen en transport 
afvalwater tot en met de daarbij behorende Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI)  

 Het plan legt op hoofdlijnen de relatie tussen het (terugdringen) van lokaal 
drinkwaterverbruik en het betaalbaar houden van de drinkwaterproductie. Immers door de 
toename van woningen en bedrijvigheid dreigt de vraag het aanbod te overstijgen. 

 De maatregelen voor volksgezondheid, droge voeten en leefomgeving en milieu worden in 
dit plan nader op elkaar afgestemd.  

 In het plan worden niet alleen de maatregelen benoemd, maar worden ook de financiële 
kanten geborgd door een bestuurlijke vaststelling van de budgetten.  

 Vergunningen die betrekking hebben op de afvalwaterketen zijn hierdoor overbodig.  

 
 

1.2 Aanleiding IWKP 

De aanleiding voor dit IWKp is tweeledig. De eerste aanleiding is dat wij gebruik willen 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, 
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.  

 
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 
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gezamenlijke planvorming sluit daarmee aan bij de in de in juni 2016 afgesloten 

samenwerkingsovereenkomst in de regio Rijnland “Verbonden door water, werken aan later”. 
 
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. Drinkwaterbedrijven zorgen voor een duurzame 

veiligstelling van de drinkwatervoorziening.  
 
Met doelgerichtheid en klantgerichtheid beschermen we de publieke belangen, kennende de 

natuurlijke monopolies van de drinkwater- en afvalwatersector. 
Uitgangspunt is samenhangend en doelmatig waterbeheer. 
 
1.3 Geldigheidsduur en status 

De geldigheidsduur van het voorliggende IWKP is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 
2023. Het IWKp treedt in werking voor een individuele partij na vaststelling door het eigen bestuur 

d.w.z. de eigen gemeenteraad of het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 
of de directie van Dunea en Oasen. Bij wijziging van inzicht kan tussentijds eventueel nieuwe 
vaststelling plaatsvinden en ook de kostendekkingsplannen kunnen na onderling overleg te allen 

tijde separaat worden vastgesteld. 
 
Het IWKp is een invulling van de wettelijke opgave en draagt bij aan een gestructureerde 

(planmatige) samenwerking tussen gemeenten en het Hoogheemraadschap (Bestuursakkoord 
Water en Waterwet art 3.8). 
 
1.4 Kapstok IWKp: De Waterketen 

Het IWKp is opgebouwd met de waterketen als kapstok. Dit doen we omdat zo heel helder wordt 
waar de raakvlakken tussen de verschillende partijen in de waterketen zitten. Juist op die 

raakvlakken zit de meerwaarde van het opstellen van een gezamenlijk plan.  De waterketen is 
weergegeven in figuur 1.3.1 en nader beschreven in hoofdstuk 2 van de beleidsmodule. 
 

 
Figuur 1.3.1. De w aterketen 

 
1.5 Opbouw module Financien 

Er is voor elke gemeente een separate financiële module die gebruikt kan worden bij de 

bestuurlijke vaststelling.  
 
 

Momentopname en dynamisch document 
Deze module is samengesteld op basis van informatie en inzichten die tijdens het opstellen van dit 
IWKp voorhanden waren en vormen een momentopname voor de bestaande situatie.   
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In deze module worden de personele en financiële gevolgen behandeld die voortkomen uit de 
ambities, strategieën en maatregelen die zijn vastgelegd in de Beleidsmodule en de 
Maatregelmodule. 

 
Het hoofdonderdeel van deze module betreft het kostendekkingsplan voor de aankomende 
periode. Hierin worden alle geplande inkomsten en uitgaven verwerkt tot een baten- en 

lastenpatroon, volgens de geldende wettelijke en gemeentelijke regels en afspraken. 
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2 BASIS VOOR DE KOSTENBEREKENINGEN 

2.1 Berekeningsmethode 

Bij de berekening aan de lastenkant wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen en 
exploitatielasten. Investeringen zijn eenmalige uitgaven waarvan de kapitaallasten in de vorm van 

afschrijving en rente in de exploitatie opgenomen worden. De afschrijvingsperiode varieert per type 
investering, zie hiervoor ook de maatregelmodule hoofdstuk 4 
 

Exploitatielasten zijn jaarlijks terugkerende lasten (onderhoud, inspecties, reiniging, enzovoort) die 
rechtstreeks gedekt worden door de inkomsten van het betreffende jaar. 
 

De kapitaallasten vormen samen met de exploitatielasten de totale lasten. Hier staan opbrengsten 
tegenover. Deze bestaan voornamelijk uit de rioolheffing, maar kunnen daarnaast bestaan uit 
subsidies en bijdragen uit de algemene middelen. 

 
Als de opbrengsten uit de rioolheffing groter zijn dan de lasten, heeft een gemeente de 
mogelijkheid hiervoor een reserve of voorziening in te stellen. Hiermee kunnen fluctuaties in de 

jaarlijkse lasten worden opgevangen. De rioolheffing krijgt hierdoor een gelijkmatig verloop. Over 
deze reserve wordt geen rente berekend. Getracht moet worden deze reserve niet te groot te laten 
worden. 

 
De wetgeving en de jurisprudentie geven de kaders voor de kostentoerekening aan de rioolheffing. 
Via de rioolheffing kan de gemeente alle kosten die zij maakt voor de rioleringszorg doorberekenen 

aan de gebruikers van de riolering. De gemeente moet hierbij voldoen aan de regels die hiervoor 
zijn opgesteld in het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).  
 
2.2 Financiële grondslagen en uitgangspunten 

 
 Afschrijvingstermijnen 2.2.1

De financiële afschrijvingstermijnen voor gemeente Leiderdorp op investeringen zijn als volgt: 
 

  Afschrijvingsperiode (jaar) 

Vrij verval riolering 50 jaar  

Gemalen 15 jaar 

 
 Wijze van financiering Vervangingsinvesteringen 2.2.2

 

Er zijn (op hoofdlijnen) drie manieren waarop de financiering van de vervangingsinvesteringen 
binnen de riolering plaats kan vinden. 
 

1. Afschrijven op investeringen 
2. Sparen voor investeringen 
3. Ideaalcomplex, waarbij de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn.  

 
In de gemeente Leiderdorp wordt gedurende de planperiode 2019-2023 methodiek 1 toegepast.  
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 Overige uitgangspunten 2.2.3

 
De vervangingsschema’s (investeringsplanningen) zijn gebaseerd op de aanlegjaren en de 
gehanteerde technische standaardlevensduren en de actuele conditie zoals blijkt uit de 

inspectiegegevens (risico gestuurd). 
 
Omdat bij nieuwbouw de investeringen voor eerste aanleg van riolering en drainage worden 

gefinancierd via de grondexploitatie, brengt de gemeente deze kosten niet ten laste van de 
riolering. Herinvesteringen (zoals vervanging, modificatie en levensduur verlengende maatregelen) 
komen wel ten laste van de rioleringszorg. 

 
De verwachte vervangingskosten zijn gebaseerd op de technische kenmerken van het betreffende 
object/ stelselonderdeel en de kostenkengetallen uit de Leidraad Riolering aangevuld met 

ervaringscijfers. Bij vervanging van riolering wordt rekening gehouden met de volgende 
kostenposten. 

 Grond ontgraven, afvoeren en aanvullen met zand. 

 Bestaande buis opbreken en afvoeren en nieuwe buis leveren en leggen, inclusief 

inlaat standbuis, bochten, aansluiting over de sleufbreedte en dergelijke. 
 Bestaande inspectieput opbreken en afvoeren en nieuwe inspectieput plaatsen 

inclusief instortmof, metselwerk, afdekplaat, putrand en stroomprofiel. 

 Het vervangen van de huis- en kolkaansluitingen buiten de sleuf (van band tot band, 
sleufbreedte). 

 Het, in geval van open verharding, opbreken en herstellen (dichtblokken) inclusief 

funderingslaag van de verharding over de sleufbreedte. Bij gesloten verhardingen 
opbreken, afvoeren en herstellen (dichtblokken), waarna over de sleufbreedte 
fundering herstellen en kleeflagen met toplaag aanbrengen inclusief trottoirbanden 

opnieuw stellen. 
 Bemaling. 

 

2.3 Wettelijke uitgangspunten 

 De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de 

geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b). Deze eis geldt per 
individueel boekjaar. 
 

 De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het 

nakomen van de gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) worden 
aangewend. Hiertoe worden ook activiteiten gerekend die hier ten dele aan bijdragen; deze 
dient naar rato te worden toegerekend. 

 
 Reserveren voor (de kapitaallasten van) toekomstige vervangingsinvesteringen - door 

dotaties aan de (spaar)voorziening - is toegestaan. De betreffende dotaties tellen mee als 
een last ter zake. 
 

 Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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3 KOSTENDEKKINGSPLAN: KOSTEN 

 
3.1 (Vervangings)Investeringen 

 

 Vervangingswaarde 3.1.1
In onderstaande tabel is een indicatie van de vervangingswaarde van de gemeentelijke 
rioolobjecten in de gemeente Leiderdorp weergegeven. Ter informatie is ook de 

vervangingswaarde van de overige gemeenten weergegeven.  
 
 

 
Leiderdorp Leiderdorp Oegstgeest Zoeterwoude Voorschoten 

Vervangingswaarde* [ x 1000] € 475.000  104.400  49.300 € 14.700  € 129.321 

Lengte (km) 432 104 48 19 127 

 
De vervagingswaarde is bepaald op basis van het lange termijn investeringsprogramma van de 
gemeentes. De vervangingswaarde van de vrijverval riolering in de Leidse regio is in de orde van 

grootte 600 miljoen 
 

 Doorkijk Vervangingsinvesteringen 3.1.2

 
In onderstaande grafiek zijn de aanlegjaren van het vrijvervalriool weergegeven in km lengte. 
 

 
 
Wanneer in plaats van de aanlegjaren, de vervangingsjaren op basis van de levensduur worden 
berekend, blijkt uit bovenstaande grafiek dat er een flinke piek aankomt voor de te vervangen 

riolering in de periode 2030-2050. In die periode zijn veel nieuwe wijken met bijbehorende riolering 
aangelegd. Maar ook in andere delen van de gemeente en bijvoorbeeld de binnensteden hebben 
toen vervangingen plaatsgevonden. Dit werd indertijd gefinancierd met incidentele middelen van 

het rijk (Interim Saldo Regeling). 
 
In theorie komen de riolen die ouder zijn dan hun beoogde levensduur voor vervanging in 
aanmerking. In de praktijk wordt de vervanging vooral bepaald aan de hand van de actuele 

conditie van een rioolstreng op basis van de inspectieresultaten.  
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De landelijke ervaring is dat riolering globaal 50-60 jaar kan functioneren. Deze leeftijd is echter 
sterk afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Het beantwoorden van de vraag wanneer 
een rioolstreng moet worden vervangen, is afhankelijk van meerdere factoren; aanlegjaar, lokale 
omstandigheden, actuele conditie van de betreffende rioolstreng, herinrichting openbare ruimte, 

bereikbaarheid, voorkomen van pieken etc.  

De vervangingspiek, zoals hierboven weergegeven, dient te worden afgevlakt om problemen met 
bereikbaarheid in Leiderdorp te voorkomen. Het eenvoudigste is een model dat uitgaat van 
vervanging van riolering na een vast aantal jaren, na aanleg van het riool. Als bovenstaande 
factoren in ogenschouw genomen worden, ontstaat een bepaalde spreiding in de 

vervangingsdatum.  

Op basis van uitgevoerde inspecties kan de combinatie van gebreken en omstandigheden een 

reden zijn om op den duur de gemiddelde levensduur c.q. de spreiding aan te passen. 

Zoals in de beleidsmodule is opgenomen is bij vervanging van stelsels het uitgangspunt dat de 
ontvlechting van afvalwaterlozingen en hemelwaterlozingen (afkoppelen) wordt gerealiseerd tenzij 
dit aantoonbaar niet doelmatig is. De hoofdreden hiervoor is om nu al bij vervangingen als “ no 
regretmaatregel”  het regenwater door een aparte buis af te laten voeren en zo een bijdrage te 
leveren aan verbeteren van de klimaatbestendigheid. Dit werkt echter kostenverhogend. Het 

vervangen van één buis door twee buizen is ca 1,5 keer zo duur.  

Bij het bepalen van de vervangingskosten zijn in gemeente Leiderdorp de volgende percentages 

als uitgangspunt aangehouden. De percentages geven weer waar een gemengde buis voor wordt 
vervangen. 
 

Gemengd voor gemengd  10%  
Afkoppelen    80% 
Relinen    10% 

 
 Investeringen planperiode 3.1.3

 

In onderstaande tabellen zijn de vervangingsinvesteringen weergegeven voor de planperiode 
2019-2023. 
 

3.1.3.1 Investeringen vervanging Vrijverval riolering gemeente Leiderdorp 

 

Investeringsvolume vervanging riolering. 

Het investeringsvolume gaat omhoog naar gemiddeld € 2,7 miljoen per jaar. Deze is tot stand 

gekomen door het toepassen van een gebiedsgerichte risicobenadering in combinatie met het 

toekomstbestendig maken van het watersysteem van Leiderdorp. Dit wordt mede gerealiseerd 

door bij een vervanging (in principe) af te koppelen (een gescheiden riool voor regenwater en 

afwater) om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatbestendigheid in Leiderdorp. 
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In totaliteit heeft de Gemeente Leiderdorp voor de komende vijf jaren een investeringsbedrag van  

€ 13,7 miljoen begroot voor het vervangen van vrijverval rioleringen. In onderstaande 
staafdiagrammen worden de investeringen per jaar weergegeven, alsook de bestemming van de 
investering binnen de categorie vrijverval riolering. 

 

 
 

 

3.1.3.2 Investeringen Gemalen, Druk- en persleidingen en randvoorzieningen 

 

 
In totaliteit heeft de Gemeente Leiderdorp voor de komende vijf jaren een jaarlijks 

investeringsbedrag van € 98.475,- begroot voor het vervangen van gemalen. Verder zijn er de 
komende planperiode geen grootschalige investeringen in het areaal voorzien. 
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3.2 Kosten Dagelijks Onderhoud 

In onderstaande tabel zijn de lasten voor dagelijks onderhoud in Leiderdorp opgenomen 
 

Activiteit   2019 2020 2021 2022 2023 

Energiekosten    €                 27.958   €      27.958   €      27.958   €      27.958   €                 27.958  
Storingen, reparaties, kleine vervangingen 
pompen en gemalen  €                 19.029   €      19.029   €      19.029   €      19.029   €                 19.029  

Schoonmaakkosten    €               179.906   €    179.906   €    179.906   €    179.906   €               179.906  

Verzekeringen    €                      170   €           170   €           170   €           170   €                      170  

Advieskosten    €                 34.542   €      34.542   €      34.542   €      34.542   €                 34.542  

Dagelijks onderhoud    €               313.424   €    313.424   €    313.424   €    313.424   €               313.424  

ICT software, licenties, SOBEK    €                   5.035   €        5.035   €        5.035   €        5.035   €                   5.035  

Totaal    €               580.064   €    580.064   €    580.064   €    580.064   €               580.064  

 
In het IWkp hebben de partners samen afgesproken een aantal verbetermaatregelen door te 
voeren of onderzoeken en/of analyses uit te voeren. Deze zijn gericht op het verbeteren van de 

hydraulische kwaliteit van het stelsel als geheel, (gezamenlijk) databeheer en de het werken met 
en implementeren van risico gestuurd beheer. Dit leidt tot een lastenverhoging op de exploitatie. 
Deze lastenverhoging is in bovenstaande tabel verdisconteerd. 

 
In bijlage 1 is een overzicht voor de lange termijn opgenomen. 
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4 KOSTENDEKKINGSPLAN INKOMSTEN 

4.1 Inleiding 

Naar aanleiding van de investeringen en lasten (zie hoofdstuk 3 en 4) wordt in dit hoofdstuk de 
rioolheffing bepaald. De rioolheffing dekt de investeringen en lasten (na aftrek van eventuele 

subsidies en andere opbrengsten). 
 
In dit kostendekkingsoverzicht wordt een onderbouwd voorstel gedaan voor de hoogte van de 

rioolheffing in de komende jaren. Vaak wordt de omvang van de rioolheffing gezien als het 
resultaat van de berekening, waarbij uitgegaan wordt van een sluitende begroting (lasten = 
opbrengsten). Vaak leidt dit tot een grillig verloop van de rioolheffing of sterke stijgingen in 

bepaalde jaren. Veelal wordt daarom een aangepast verloop gehanteerd.  
 
4.2 Aantal heffingseenheden 

De rioolheffing wordt geïnd op basis van het drinkwaterverbruik door Oasen. 
 
Voor de toename van het aantal heffingseenheden is uitgegaan van het aantal toevoegingen 

conform woningbouwprogramma conform de prognose. In de berekening is rekening gehouden 
met toename van 125 woningen in de planperiode. In onderstaand overzicht is het aantal 
heffingseenheden in 2019 weergegeven. Het aantal heffingseenheden in 2019 bedraag 1.313.611 

m3. 
 

Jaartal 
Uitbreiding aantal 
heffingseenheden 

2019 3.900 

2020 3.900 

2021 3.900 

2022 3.900 

2023 1.560 

 

4.3 Benodigde Rioolheffing 

In onderstaand figuur zijn de inkomsten en de uitgaven evenals de ontwikkeling van de egalisatie 
voorziening in beeld gebracht.  

  
In bijlage 2 is een detailoverzicht op genomen van alle kosten en inkomsten.   
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4.4 Conclusie 

De rioolheffing dient maximaal 100% kostendekkend te zijn. De rioolheffing is de komende 
planperiode nagenoeg kostendekkend. Zie ook onderstaande tabel. 
 

Jaar Tarief met m3 Kostendekkendheid 

2019  €          1,17  93%   

2020  €          1,21  99%   

2021  €          1,24  95%   

2022  €          1,28  95%   

2023  €          1,32  95%   
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5 PERSONELE MIDDELEN 

Met behulp van Leidraad Module D2000 is per gemeente een indicatieve formatieberekening 
gemaakt. Dit geeft een indicatie van de benodigde personele bezetting. Op basis van de Leidraad 
is de berekende benodigde formatie voor de gemeente Leiderdorp in onderstaande tabel 5.1 

weergegeven. 
 
5.1 Leiderdorp 

 

Samenvatting tijdsbesteding       

  Fte   
        

Planvorming, onderzoek   0,6    
Onderhoud         4,8    
Maatregelen         0,4    

Totaal         5,8 

 

  

  

Tabel 5.1 Benodigde formatie conform Leidraad Riolering 

Bij de berekening van de formatieplaatsen is er rekening mee gehouden dat de gemeente 
Leiderdorp in hoge mate projecten uitbesteed en regie voert over de planvorming, onderhoud en 
maatregelen. 

 
De berekende formatie loopt in de pas met de huidige formatie van circa 1 fte intern. 

 

5.2 Leidse Regio 

Wanneer dezelfde berekening gemaakt wordt maar dan met de kerngegevens van de Leidse 

Regio als input, ontstaat het volgende beeld 

 

 

 

 

 

 

  

Samenvatting tijdsbesteding

tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)

dagen

Planvorming, onderzoek en facilitair 669 3,8

Onderhoud 3090 17,6

Maatregelen 1116 6,4

Totaal 4875 27,8
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Bijlage 1 Meerjarig exploitatie- en investeringenoverzicht 
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Bijlage 2 Overzicht Kostendekkingsplan 


