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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 17 februari 2016  

Onderwerp:  Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2016-2018 

 Aan de raad.  

(op 14 maart 2016 wordt dit onderwerp nader toegelicht tijdens de informatieavond) 

 

*Z0081E13F08* 
 

Beslispunten 

1. In te stemmen met de beleidsdoelstellingen met bijbehorende uitvoeringsstrategie zoals 
verw oord in het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) 2016 tot en met 2018;  
 

2. In te stemmen met de vervangingsstrategie zoals verw oord in variant B: ' toekomstig 
rioolvervangingen Duurzaam en Doelmatig'  met bijbehorend kostendekkingsplan; 
 

3. In te stemmen met de f inanciële consequenties van het vGRP 2016-2018, w at nader verw erkt 
dient te w orden in de begrot ing 2017-2020; 
 

4. In te stemmen om de raad voor te stellen conform de Wet Milieubeheer art ikel 4.23 lid 2 het 
vastgestelde vGRP 2016-2018 toe te sturen aan Gedeputeerde Staten, het 
hoogheemraadschap van Rijnland en de minister van Infrastructuur en Milieu.  

 

1 Inleiding 

De gemeente is verplicht een Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) vast te stellen, w aarin 
het gemeentelijk beleid ten aanzien van de riolering is vastgelegd. Dit  plan omvat de periode 2016 
tot en met 2018. In dit  plan w orden de inspanningen van de gemeente, zow el op het  gebied van 
onderhoud van het rioolstelsel met bijbehorende infrastructuur (gemalen, kolken, goten, 
drainageleidingen, overstortmeters etc.) als met betrekking tot vervanging van riolen en de 
bijbehorende infrastructuur beschreven. Ook w ordt de inzet van de gemeente op aanpalende 
terreinen, zoals met betrekking tot het monitoren van de grondw aterstand door middel van 
peilbuizen w eergegeven. 
Daarnaast w ordt aandacht besteed aan specif ieke gemeentelijke zorgtaken zoals de zorgplicht 
m.b.t . hemelw ater en de zorgplicht m.b.t. grondw ater.  
 
Deze taken voert de gemeente uit op basis van de Wet verankering en bekost iging gemeentelijke 
w atertaken, ook w el de Wet gemeentelijke w atertaken (Wgw ) genoemd. Deze is per 1 januari 2008 
van kracht. Tevens w orden hierin de f inanciële consequenties inzichtelijk gemaakt, w elke w orden 
gedekt uit  de rioolheff ing. 

 

Samenhang beleidsvelden en regio 

- Het vGRP geeft  grote raakvlakken met de uitgangspunten in het w aterstructuurplan, om de 
integraliteit de w aarborgen is het vGRP afgestemd op maatregelniveau; 
 

- SP71 heeft  het traject ondersteunt met f inancieel advies; 
 

- Door de planperioden van de vGRP' s samen te trekken binnen de Leidse regio (Leiden, 
Zoeterw oude, Oegstgeest, Voorschoten), is dit  plan binnen het landelijke 
samenw erkingsakkoord Afvalw aterketen (BAWK) afgestemd en kunnen w e de gezamenlijke 
ambit ie binnen de Leidse regio voor het volgende vGRP, ook w el genoemd het Integraal 
AfvalWaterKetenPlan (IAWKP) nader gaan vormgeven; 

 
- Door de ambtelijke samenw erking met Leiden, heeft Leiden inhoudelijk input geleverd aan het 

vGRP; 
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- Er is nauw  samengew erkt met het hoogheemraadschap van Rijnland.  

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van een toereikend systeem voor inzameling en transport/verw erking van afvalw ater 
en hemelw ater. Het bereiken van een grondw aterpeil op een gew enst niveau om overlast en 
onderlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.  
Met het opstellen van dit Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016 tot en met 2018 (Verbreed 
GRP) legt de gemeente vast hoe invulling w ordt gegeven aan de volgende zorgplichten: 
- Zorgplicht afvalw ater; 
- Zorgplicht hemelw ater; 
- Zorgplicht grondw ater. 

 
3 Argumenten 

De gemeente is verplicht (w et Milieubeheer) een Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vast te stellen, 
w aarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van de riolering is vastgelegd. Dit Gemeentelijk 
Rioleringsplan omvat de periode 2016 tot en met 2018. Het is het verbrede rioleringsplan zoals 
voorgeschreven na inw erkingtreding van de Wet verankering en bekost iging gemeentelijke 
w atertaken, ook w el de Wet gemeentelijke w atertaken (Wgw ) genoemd. 
 
In het nu voorliggende plan w ordt het voorgaande rioleringsplan over het t ijdvak 2011-2015 
geëvalueerd. De inspanningen van de gemeente op het gebied van onderhoud van het rioolstelsel 
en met betrekking tot de vervanging van riolen en de bijbehorende infrastructuur w orden 
beschreven. Daarnaast w ordt ingegaan op de juiste afvoer van hemelw ater en de daarvoor 
benodigde maatregelen en op de zorgplicht ten aanzien van het grondw ater.  
 
In het plan w ordt beschreven dat maatregelen tegen ongew enste emissie naar het 
oppervlaktew ater in deze periode w orden voortgezet.  In het Basis RioleringsPlan (BRP) w orden de 
maatregelen nader beschreven.  
Uitgangspunt ook is dat bij nieuw bouw  een verbeterd gescheiden stelsel aangelegd w ordt met 
separate afvoer van hemelw ater. 
 
Met de verbreding van de zorgplichten kan per 1 januari 2010 op basis van art ikel 229 van de 
gemeentew et geen rioolrecht meer w orden geheven. Vanaf dat moment dient een rioolheff ing 
ingevoerd te w orden. De nieuw e rioolheff ing is een  bestemmingsheff ing. Dit  betekent dat de 
opbrengsten gekoppeld blijven aan een bestemming (de gemeentelijke w atertaken), maar niet meer 
rechtstreeks gekoppeld aan een dienst (het afvoeren van afvalw ater middels de gemeentelijke 
riolering). Het voorliggende vGRP beschrijf t  op w elke w ijze de gemeente Leiderdorp omgaat met de 
bestemmingsheff ing. 
 
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is met goedkeuring opgesteld van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. 
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1. In te stemmen met de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in het Verbreed Gemeentelijke 
Rioleringsplan (vGRP) 2016 tot en met 2018; 
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft  posit ief  gereageerd op de voorgenomen 
beleidsdoelstellingen zoals verw oord in het GRP 2016 – 2018. Na instemming van het college 
w ordt het vGRP 2016 – 2018 aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Na vaststelling van het 
vGRP 2016 – 2018 door de raad krijgt  het stuk de status def init ief . Het GRP 2016 – 2018 vormt 
dan het beleids- en uitvoeringskader voor de komende drie jaar. 
 
2. In te stemmen met de vervangingsstrategie zoals verwoord in variant B: ' toekomstig 
rioolvervangingen Duurzaam en Doelmatig'  met bijbehorend kostendekkingsplan; 
Een van de grootste kostenposten en daarmee een belangrijke polit ieke keuze is hoe w ij om w illen 
gaan met onze vervangingsstrategie. Binnen dit  vGRP zijn een drietal varianten uitgew erkt hoe w ij 
als Leiderdorp om kunnen gaan met de toekomstige rioolvervangingen. Dit zijn de volgende 
varianten: 
 
- Variant A: Tradit ioneel - vervangen of renoveren van het bestaande systeem 
- Variant B: Duurzaam en Doelmatig - deels renoveren en deels vervangen i.c.m. klimaatadaptieve 
maatregelen 
- Variant C: Volledig toekomstgericht - Alles vervangen i.c.m klimaatadaptieve maatregelen.  
 
De verschillende varianten staan nader beschreven in hoofdstuk 8  en 9 van het  
vGRP 2016 – 2018. 
 
Advies: 
Het is van belang dat een keuze voor een van deze varianten een keuze is voor de lange termijn. 
Nieuw e riolering gaat immers zeer lang mee voordat het w eer aan vervanging t oe is. Geadviseerd 
w ordt te kiezen voor variant B, deze gaat uit  van een duurzame en tevens doelmatige 
vervangingsstrategie.  
 
Doelmatig: In deze variant kiezen w e ervoor om het bestaande stelsel te renoveren (relinen), 
w anneer dit  technisch mogelijk is en het bestaande stelsel voldoende robuust te maken om de 
verw achte hevigere neerslag grotendeels te verw erken. Door te kiezen voor renoveren beperken w e 
de overlast tot een minimum en het vraagt ten opzichte van rioolvervanging een geringere 
investering.  
 
Duurzaam: Wanneer het riool toch vervangen dient te w orden kiezen w e voor het scheiden van 
w aterstromen aan de bron en het nemen van klimaat adaptieve maatregelen op lokaal niveau. 
Hiermee nemen w e nu alvast maatregelen om de verw achte w ateroverlast door k limaatverandering 
te voorkomen en nemen het mee in de integrale projecten. Door integraal w erk met w erk te maken 
kunnen w e Leiderdorp klimaatbestendiger maken tegen relat ief geringe kosten.  
 
In eerste instant ie en op korte termijn lijkt  variant C (f inancieel technisch) ook erg aantrekkelijk. In 
deze variant w ordt uitgegaan dat alles bij de bron w ordt gescheiden. Maar uitvoeringstechnisch zal 
dit  veel overlast met zich meebrengen, omdat het rioolstelsel volledig vervangen dient te w orden en 
zal de technische doelmatigheid niet alt ijd gew enst zijn. Tevens zijn de investeringskosten voor dit  
systeem binnen nu en 15 a 20 jaar € 400.000 hoger op jaarbasis dan variant B, dit  zal zichtbaar 
zijn in een hogere tariefst ijging. Ook is er nog veel discussie op w etenschappelijk niveau over de 
ontw ikkeling van het klimaat in de zogenaamde klimaatscenario’s. Wanneer hier meer duidelijkheid 
over is kunnen nut en noodzaak van verschillende varianten bij het eerstvolgende actualisat ie van 
het vGRP (het zogenaamde integraal afvalw aterketenplan, IAWKP) w orden overw ogen. Binnen de 
Leidse regio ' samenw erking afvalw aterketen' , zal dit  aspect in breder verband w orden 
meegenomen. 
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3. In te stemmen met de financiële consequenties van het GRP 2016 - 2018 (op basis van variant 
B), wat nader verwerk zal worden in de begroting 2017-2020; 
De kosten voor de rioleringszorg mogen via de rioolheff ing verhaald w orden. Uitgangspunt van het 
vGRP 2016 - 2018 is dat de rioolheff ing volledig kostendekkend is. Ten opzichte van de begrot ing  
2015 -2018 nemen de exploitat ielasten toe. Dit  is onder ander het gevolg van dat w e nu gaan 
sparen voor het groot onderhoud van onze gemalen in plaats van act iveren en dat ook de kosten 
voor onderzoek en studie direct ten laste van de exploitat ie w orden gebracht. Voorheen w erden 
deze over een periode van vijf  jaar afgeschreven, wat aanzienlijke rentelasten met zich meebracht. 
Nu hebben w e deze rente lasten niet meer.  
De lasten nemen minder sterk toe dan in het GRP 2011 – 2015 w erd verw acht. Dit  is het gevolg 
van een lagere rentevoet van 3,5% in plaats van 4,5% en het feit  dat w e minder uitgaven 
kapitaliseren, zoals de kosten voor het groot onderhoud gemalen en onderzoek en studie. 
 
De lagere baten zijn te w ijten aan een lagere rioolheff ing. Doordat de rioolheffing op basis van de 
huidige inzichten minder st ijgt  dan in de begrot ing 2015 - 2018 w erd verw acht, zijn ook de 
opbrengsten hieruit lager. 
 Om een sterke verhoging van de rioolheff ing in de nabije toekomst te voorkomen, w ordt de 
rioolheff ing op basis van de huidige inzichten vanaf 2017 jaarlijks gelijkelijk verhoogd met 3,0%  
per jaar. Het genoemde percentage is exclusief inf lat iecorrect ie.  
 
4.In te stemmen om de raad voor te stellen conform de Wet Milieubeheer artikel 4.23 lid 2 het 
vastgestelde vGRP 2016-2018 toe te sturen aan Gedeputeerde Staten, het hoogheemraadschap 
van Rijnland en de minister van Infrastructuur en Milieu. 
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4 Duurzaamheid 

Geadviseerd w ordt te kiezen voor variant B. Deze variant is een mix van het renoveren van 
bestande riolering en het vervangen in combinat ie met klimaatadaptieve maatregelen. Op deze 
manier kunnen w e tegen relat ief geringe meerkosten voorsorteren op de verwachte steeds heviger 
w ordende neerslag. Op deze manier voorkomen dat w e in de toekomst het rioolstelsel alsnog 
moeten aanpassen en hopen zo ook ernst ige w ateroverlast en de daarmee gepaarde schade te 
voorkomen. Met deze keus spelen zo doelmatig mogelijk in op duurzaamheid.  

 
5 Communicatie en participatie 

Nadat het plan is vastgesteld, zal het nader gecommuniceerd w orden op de w ebsite, Gemeente aan 
huis en zal het stuk toegezonden w orden aan Gedeputeerde Staten, het hoogheemraadschap van 
Rijnland en de minister van Infrastructuur en Milieu.  

 
6 Kosten, baten en dekking 

De exploitat ielasten bestaan uit  kosten die w e maken voor het in stand houden van ons bestaande 
areaal en de invulling van onze w ettelijke zorgplichten. Deze lasten zijn dan ook nauw elijks 
beïnvloedbaar. De beïnvloedbare lasten w orden gevormd door de keuze van onze toekomstige 
vervangingsstrategie zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het vGRP 2016 - 2018.  
De consequenties voor de ontw ikkeling van de rioolheff ing per variant zijn samengevat in de 
onderstaande tabel voor de planperiode van dit  vGRP. De genoemde tarieven en percentages zijn 
exclusief inf lat ie. Ter vergelijking is ook de prognose van het vGRP 2011 - 2015 in de tabel 
w eergegeven.  
 

Jaar 
vGRP  
2011 -2015 

Variant A: 
Tradit ioneel 

Variant B: 
Duurzaam & 
Doelmatig 

Variant C: 
Volledig 
toekomstgericht 
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2016  € 1,16  7,0%  € 1,19  2,5%  € 1,19  2,5%  € 1,19  2,5% 

2017  € 1,24  7,0%  € 1,22  2,5%  € 1,22  3,0%  € 1,23  3,5% 

2018  € 1,33  7,5%  € 1,25  2,5%  € 1,26  3,0%  € 1,27  3,5% 

 
De keuze voor een van de varianten is een keuze voor de lange termijn. Het  is dan ook van belang 
om inzicht te hebben in de geprognotiseerde effecten op de lange termijn. Daarom is in de volgende 
graf iek het lange termijneffect van de verschillende varianten op de rioolheff ing in beeld gebracht. 
Ter vergelijking is ook de verw achte st ijging van de rioolheff ing op basis van het GRP 2011 – 2015 
in de graf iek w eergegeven. 
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Op basis van de geadviseerde variant B: Duurzaam en Doelmatig zijn de financiële 
consequenties in detail als volgt: 

 Lasten 2016 2017 2018 

Onderzoek en advies  € 121.000   € 121.000   € 111.000  

Beheer en onderhoud  € 583.668   € 533.668   € 533.668  

Personeel  € 185.067   € 185.045   € 184.854  
Dotat ie groot onderhoud 
gemalen  € 175.967   € 175.967   € 175.967  

Kapitaallasten  € 485.424   € 531.928   € 590.197  

Totaal   € 1.551.125   € 1.547.608   € 1.595.685  
 
De verw achte baten zijn als volgt:  

 Baten 2016 2017 2018 

Verw achte baten uit  de rioolheff ing  € 1.600.931   € 1.657.002   € 1.706.712  
 
Het posit ieve verschil tussen de baten en de lasten w ordt toegevoegd aan de egalisat ievoorziening 
om zo de st ijgende lasten in de toekomst te kunnen dekken zonder grote tariefsprongen.  De 
ontw ikkeling van de egalisat ie voorziening is als volgt geprognotiseerd.  

Egalisat ievoorziening 2016 2017 2018 
Stand per 31-12 van het 
desbetreffende jaar  € 3.236.810   € 3.346.204   € 3.457.231  
 
De gevolgen voor het tarief van de rioolheff ing zijn als volgt.  De onderstaande tarieven zijn 
exclusief inf lat iecorrect ie. 

Riooheff ing Tarief  
Procentuele st ijging ten opzicht van het 
voorgaande jaar 

2016: Tarief  per m3   € 1,19  2,5% 

2017: Tarief per m4  € 1,22  3,0% 

2018: Tarief per m5  € 1,26  3,0% 
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7 Evaluatie 

Het vGRP zal t ijdens de P&C cyclus cont inu w orden geëvalueerd onder programma Openbare 
Ruimte, Riolering.  Ter kennisgeving is de Benchmark Rioleringszorg voor Leiderdorp opgenomen. 
De benchmark geeft een helder beeld van de situat ie in Leiderdorp ten aanzien van de 
rioleringszorg. De resultaten zijn overw egend herkenbaar voor de Leiderdorp. In de komende 
planperiode zullen w e w ederom meedoen met de Benchmark Rioleringszorg. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
- vGRP 2016-2018 
- BRP 2015 

 


