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1 INLEIDING 

1.1 Beheerplannen 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Voor het beheer kunnen de 

volgende niveaus worden benoemd: strategisch, tactisch en operationeel.  

Op tactisch niveau worden door de verschillende disciplines beheerplannen opgesteld. Bij het uitwerken 

van de (operationele) uitvoeringsplannen zal overleg moeten plaatsvinden tussen de verschillende 

disciplines om te komen tot een eenduidig operationeel programma. Zo ligt het voor de hand om 

verhardingsprojecten, daar waar mogelijk, te combineren met rioolprojecten. 

  

 

1.2 Beleidspiramide rioolbeheer 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de buitenriolering. Het beheer speelt hierbij 

een grote rol. Wanneer een beleidspiramide wordt opgesteld en deze wordt toegespitst op de riolering 

ontstaat het volgende overzicht (zie figuur 1): 

 

 

Strategisch

Tactisch BRP RBP

Operationeel

GRP

Uitvoeringsplan

 

 

 

 

 

Figuur 1: beleidspiramide riolering 

 

 

Strategisch niveau 

Op strategisch niveau heeft de gemeente de beschikking over een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 

Het huidige GRP van de gemeente Hillegom heeft een looptijd van 2005 tot en met 2010. Dat betekent dat 

de looptijd bijna ten einde is. Gelijk met het opstellen van dit beheerplan zal het GRP worden 

geactualiseerd. 

 

Tactisch niveau 

Op tactisch niveau wordt het beheer van de riolering in een rioolbeheerplan (RBP) uitgewerkt en wordt een 

meerjarenbegroting opgesteld. Daarnaast heeft de gemeente een basisrioleringsplan (BRP) waarin op 

gedetailleerde wijze wordt aangegeven hoe de inzameling en afvoer van afvalwater en neerslag dient te 

geschieden. 
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Operationeel niveau 

Op operationeel niveau worden concrete maatregelen vastgesteld. Voor het opstellen van een 

operationeel uitvoeringsplan zal een integrale afweging moeten worden gemaakt waarbij ook de 

afdelingen ‘wegen’ en ‘groen’ een grote rol spelen. Vanaf 2007 heeft DHV de operationele plannen voor 

en met de gemeente opgesteld. Hierin wordt beschreven welke ‘projecten
1
’ de gemeente wil uitvoeren en 

welke kosten ermee gemoeid zijn. 

 

De gemeente heeft aangegeven dat het wenselijk is om gelijktijdig met het GRP ook het 

basisrioleringsplan (BRP) en het rioolbeheerplan (RBP) te actualiseren. Omdat een rioolbeheerplan en 

een GRP nauw met elkaar verbonden zijn, wenst de gemeente dat beide plannen gezamenlijk worden 

opgesteld. In dit beheerplan zal dan ook regelmatig een verwijzing naar het GRP te zien zijn. 

 

Dit rioolbeheerplan geeft weer wat de beheertoestand van de riolering is en wat de beheerkosten zijn op 

lange en korte termijn. Het gaat hierbij uitsluitend om de objecten, er wordt niet gesproken over (de 

kwaliteit van) het af te voeren water. Ook het hydraulisch functioneren van het stelsel blijft buiten 

beschouwing. 

Voor de areaalgegevens is het uitgangspunt de database van juni 2008. Voor het overzicht van de 

kwaliteit van het stelsel zijn alle beschikbare inspectieresultaten t/m 2007 meegenomen. De resultaten van 

de inspecties die zijn uitgevoerd in 2008 zijn niet meegenomen. 

 

Voor alle duidelijkheid: dit rapport gaat over het beheer van de bestaande riolering. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

• Vrijverval riolering. Een riolering waarbij het transport van rioolwater plaatsvindt door de 

zwaartekracht. De rioleringbuizen worden vaak onder een kleine helling aangelegd, waardoor het 

regen- en afvalwater via natuurlijke stroming de juiste kant op gaat (vrij verval). 

• Mechanische riolering. Een rioleringssysteem waarbij door onderdruk (vacuümriolering) of overdruk 

(drukriolering, luchtpersriool) het afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd. In het algemeen 

een vorm van het dwa-stelsel; geen regenwater. 

 

 

1.3 Areaal 

Volgens de database van het beheerpakket, aangevuld met informatie vanuit de gemeente, bestaat de 

riolering in de gemeente Hillegom uit de volgende onderdelen: 

� Lengte vrijverval riolering  : 75,2 kilometer  

(uitgaande van een inwonersaantal van 20.494 betekent dit ca 3,7 meter per inwoner) 

� Lengte persleiding   : 23,3 kilometer 

� Aantal bedrijfsaansluitingen  : 400 stuks 

� Aantal woonschepenaansluitingen : 20 stuks 

� Aantal huisaansluitingen  : 8790 stuks 

� Aantal putten    :  2369 stuks waarvan 214 pompputten/gemalen 

� Aantal hoofdgemalen, groot  : 3 stuks 

� Aantal rioolgemalen, middel  : 10 stuks 

� Aantal pompputten, klein  : 201 stuks 

                                            
1
 In het Operationeel Programma wordt vermeld in welke straten riolen worden gereinigd en geïnspecteerd, in 

welke straten rioolherstel wordt uitgevoerd, welke verbeteringsmaatregelen op het programma staan en welke 

extra werkzaamheden (bijvoorbeeld als gevolg van calamiteiten) moeten worden uitgevoerd. 
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� Aantal overstorten   : 18 stuks
2
 

� Aantal randvoorzieningen  : 1 bergbezinkbassin, 4 bergbezinkleidingen
3
. 

 

Er is een aantal persleidingen dat eigendom is van de gemeente waarbij een verdeling is gemaakt van 

onderhoudskosten tussen de gemeente (als eigenaar) en het Hoogheemraadschap van Rijnland (als 

gebruiker). Voor elke persleiding is in het verleden een apart contract opgesteld en de verdeling verschilt 

per persleiding.  

 

Naast riolering is er ook drainage aanwezig in Hillegom. Volgens de database gaat het om circa 1750 

meter. Drainage maakt deel uit van de studie in het kader van het grondwaterbeheer en is niet opgenomen 

in dit rioolbeheerplan. Wel wordt gewezen op de ‘wet Verplichte informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten, de WION. Op 26 juni 2007 heeft de Tweede Kamer de WION (ook bekend als ‘de 

grondroerdersregeling’) aangenomen. De essentie van de grondroerdersregeling is dat de netbeheerders 

verplicht zijn om bij een klic-melding binnen drie dagen digitale kaarten te leveren waarin duidelijk wordt 

aangegeven de actuele nauwkeurige en volledige ligging van alle leidingen. De marge van de 

nauwkeurigheid is één meter aan weerszijde van de leiding. Huisaansluitingen vallen niet onder de wet. 

Volgens de huidige informatie wordt de grondroerdersregeling in 2010 van kracht. 

 

 

Figuur 2: luchtfoto van het centrum van gemeente Hillegom (Google Maps). 

 

 

 

 

                                            
2
  Locatie overstorten: Singel, Albert Verweylaan, Hillinenweg/Abellalaan, Divonalaan, Avenbeeck, Van der 

Duyn van Maasdamlaan, Valckslootlaan, Trompenburg, Maurick, Waardenburg, Weeresteinstraat, Van 

Vlietstraat, Weerlaan, Parklaan, Van den Endelaan, 2
e
 Loosterweg, Wilhelminalaan en 3

e
 Loosterweg.  

 
3
 Locatie bergbezinkbassin: Divonalaan (bemalingsgebied Elsbroek; lengte 22 meter), locatie 

bergbezinkleidingen: Abellalaan (bemalingsgebied Elsbroek; lengte 106 meter) en Valckslootlaan 

(bemalingsgebied Vosselaan; lengte 122 meter).  
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1.4 Leeswijzer  

In dit beheerplan wordt het beheer van het rioolsysteem voor een periode van 2009 - 2015 weergegeven. 

• Hoofdstuk 1 Inleiding; hierin wordt beschreven waarom dit beheerplan is opgesteld en wat de 

probleemstelling is. 

• Hoofdstuk 2  De riolering in Hillegom; in dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de omvang 

   van het huidige areaal, de huidige inspectie- en reinigingscycli en de kwaliteit van de 

   riolering in de gemeente Hillegom. 

• Hoofdstuk 3  Ontwikkelingen; geeft aan wat er in de toekomst gaat veranderen aan areaal en 

   welke ontwikkelingen een rol gaan spelen in het beheer van de riolering. 

• Hoofdstuk 4  Financieel kader; hierin zijn de budgetten beschreven die nodig zijn voor onderhoud 

   en vervanging van het rioolstelsel. De budgetten worden vergeleken met de  

   gemeentelijke begroting. 

• Hoofdstuk 5  Personele middelen; in dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beschikbare personele 

   middelen. 

• Hoofdstuk 6  Conclusies en aanbevelingen. 

• Hoofdstuk 7  Colofon. 
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2 DE RIOLERING IN HILLEGOM 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van de riolering beschreven. Er wordt 

achtereenvolgens ingegaan op de omvang van het huidige areaal, inspectie- en reinigingscyclus, 

toetsingscriteria, kwaliteit van het huidige areaal en de gewenste kwaliteit van het areaal. Het doel van dit 

hoofdstuk is het inzichtelijk maken van de gehele toestand van het rioolstelsel. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Vrijverval riolering; paragraaf 2.2 

• Mechanische riolering; paragraaf 2.3 

 

 

2.2  Vrijverval riolering 

2.2.1  Algemeen 

Dit rioolbeheerplan geeft een actueel overzicht van het beheer van het rioolstelsel. Om inzicht te krijgen in 

de omvang van het areaal en het beheer daarvan is een overzicht gemaakt van de verschillende 

onderdelen in het rioolstelsel. 

 

2.2.2  Omvang huidig areaal rioolstelsel 

Stelseltype 

Op basis van de aangeleverde gegevens is de indeling van het rioolstelsel als volgt te karakteriseren:  

in totaal is er 98,5 kilometer riolering. Hiervan is 75,2 kilometer vrijverval riolering en 23,3 kilometer 

persleiding. Er zijn in totaal 2369 putten aanwezig waarvan 214 pompputten/gemalen. Verder zijn er 5 

bergbezinkvoorzieningen met een totale lengte van 250 meter.  

 

In percentages is het aandeel van diverse rioolstelseltypen (lengte van de leidingen als percentage van 

het totaal) als volgt (zie figuur 3): 

Figuur 3: overzicht aantal kilometers per stelseltype

7,2%
8,2%

60,7%

23,6%
0,3%

RWA, gescheiden (7,1 km)

DWA, gescheiden (8,1 km)

Gemengd (60,0 km)

Persleiding (23,3 km)

Bergbezinkriool (0,3 km)

 

Het RWA-stelsel bestaat uit circa 800 meter infiltratieriolering (IT-riool). Dit riool wordt gebruikt voor het 

afvoeren van overtollig grondwater in combinatie met hemelwater. 
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Uitleg typen rioolstelsels 

 
 

Bij het gemengde riool komt al het water samen 

in één buis. Dat is relatief simpel. De gemeente 

hoeft maar één buis aan te leggen en niet te 

controleren of regen- en afvalwater gescheiden 

blijven. De aanleg is ook het goedkoopst. 

Driekwart van het Nederlandse riool is gemengd. 

 
 

Bij gescheiden riolen gaat al het regenwater 

direct naar vijvers of sloten. Het afvalwater gaat 

naar een gemaal. Vervolgens pompt het gemaal 

het afvalwater naar de rwzi. Vergeleken met een 

gemengd of verbeterd gescheiden riool hoeft de 

rwzi met dit systeem veel minder hard te werken. 

Maar ook gescheiden riolen kunnen tot vervuiling 

leiden. Bijvoorbeeld omdat regenwater niet altijd 

schoon is. Of door foutieve aansluitingen. Dan 

komt het vieze toiletwater direct in een vijver of 

sloot terecht. 

 

Materiaalsoort 

Om een indruk te krijgen van het toegepaste materiaal volgt hieronder (figuur 4) een overzicht van de 

materiaalsoorten die in de database vermeld staan: 

 

 

Materiaal Lengte in  

kilometers 

Percentage 

Beton 55,9 57% 

Kunststof 41,4 42% 

Overig/onbekend 1,2 1% 

Totaal 98,5 100% 

Figuur 4: overzicht toegepaste materialen riolering Hillegom 
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Jaar van aanleg 

Totaal aantal meters per jaar van aanleg (zie figuur 5), van belang voor de theoretische levensduur en het 

bepalen van het jaar van vervanging. 

 

Jaar van aanleg riolering Hillegom
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Figuur 5: jaar van aanleg riolering Hillegom
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De oudste riolen dateren uit het jaar 1935. 

Opvallend is de piek in de periode 1981-1985. In deze periode is een grote hoeveelheid drukriolering 

aangelegd. 

 

 

2.2.3 Inspectie- en reinigingscyclus riolering 

De gemeente heeft sinds 2004 een vast schema voor het reinigen en inspecteren van de riolen. Tot 2004 

werd er ad hoc geïnspecteerd op plaatsen waar het, als voorbereiding op uit te voeren civieltechnische 

projecten, noodzakelijk was om informatie over de riolering te verkrijgen. Op grond van effectiviteit worden 

het reinigen en het inspecteren direct aan elkaar gekoppeld. Alleen is geval van storingen of om iets 

specifieks te weten te komen over de riolering in een bepaald gebied kan er extra gereinigd en/of 

geïnspecteerd worden.  

 

Sinds 2004 is de gemeente, als het gaat om de uitvoering van rioolinspecties, opgedeeld in 7 

onderhoudsblokken. Het is de bedoeling om elk jaar de riolering in een bepaald onderhoudsblok te 

reinigen en te inspecteren. Het jaar nadat er is geïnspecteerd worden de gegevens geanalyseerd en 

verwerkt in een maatregelenprogramma. Het jaar daarop worden de voorgestelde maatregelen verwoord 

in een bestek/werkomschrijving en daadwerkelijk uitgevoerd. Deze cyclus wordt na 2010 herhaald. 

Hierdoor worden alle riolen elke zeven jaar visueel geïnspecteerd. 
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Door dit schema aan te houden zullen alle riolen in de gemeente elke zeven jaar visueel worden 

geïnspecteerd
4
, zie figuur 6. Omdat in 2004 met dit schema is begonnen zal in 2010 elke streng zijn 

gereinigd en geïnspecteerd. Op dat moment is de kwaliteit van alle buizen bekend. Vanaf 2011 kan er een 

vergelijking plaatsvinden met betrekking tot de kwaliteit van de buizen ten opzichte van de voorgaande 

inspectieronde. 

 

Onderhoudsblok 
Lengte 

riolering 
Jaar van inspectie 

 Onh.groep 1 Omgeving Trompenburg 10.127 meter Inspectie 2004 → 2011 → .. 

 Onh.groep 2 Omgeving Juliana van Stolberglaan 11.045 meter Inspectie 2005 → 2012 → .. 

 Onh.groep 3 Omgeving Olympiaweg 11.397 meter Inspectie 2006 → 2013 → .. 

 Onh.groep 4 Omgeving Van den Endelaan 11.728 meter Inspectie 2007 → 2014 → .. 

 Onh.groep 7 Omgeving Horst ten Daallaan 3.525 meter Inspectie 2008 → 2015 → .. 

 Onh.groep 5 3
e
 Loosterweg, Wilhelminalaan 7.600 meter Inspectie 2009 → 2016 → .. 

 Onh.groep 6 Omgeving Hillinenweg 11.179 meter Inspectie 2010 → 2017 → .. 

Figuur 6: indeling van de onderhoudsblokken ten behoeve van rioolinspectie. 

 

 

Opmerkingen: 

1. Tijdens de inspectie van de riolering in een onderhoudsblok worden gelijk bijzondere objecten als 

overstorten, bergbezinkvoorzieningen, schuiven en inlaten onderworpen aan een (visuele) inspectie.  

2. In bijlage 1 is de exacte verdeling van de straten in de verschillende onderhoudsblokken opgenomen.  

3. Persleidingen zijn niet in de cyclus opgenomen. Hiervoor zijn geen toetsingscriteria opgesteld. Bij het 

opstarten van deze inspectie zal de gemeente daar eventueel criteria voor moeten vastleggen. De 

gemeente is op dit moment echter niet voornemens de persleidingen te reinigen en te inspecteren 

zoals dat gebeurt bij de vrijverval riolen. Slechts in geval van calamiteiten zal er worden gereinigd en 

geïnspecteerd.  

 

Wanneer de verschillende activiteiten (inspectie, beoordelen, voorbereiden en uitvoeren) voor de 

verschillende wijken in de tijd worden uitgezet ontstaat, vanaf 2008, het volgende schema (figuur 7):  

                                            
4
 In de Leidraad Riolering (Stichting Rioned) wordt een gemiddelde inspectiefrequentie aangehouden van 

eenmaal per tien jaar. In de Leidraad legt men echter geen directe link tussen het reinigen en het inspecteren. 

Het ligt voor de hand om direct na het reinigen het riool te inspecteren. Wanneer het reinigen gekoppeld wordt 

aan de aangehouden inspectiefrequentie van de Leidraad wordt er slecht eenmaal per tien jaar gereinigd. Uit 

de praktijk blijkt dat dit voor de gemeente Hillegom niet wenselijk is. De gemeente heeft goede ervaringen met 

een reinigingsfrequentie van eenmaal in de zeven/acht jaar. Derhalve is er voor gekozen om de 

inspectiefrequentie hieraan aan te passen.  
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Jaar

↓

2008 Reinigen + inspectie
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen

2009 Beoordelen Reinigen + inspectie
Voorbereiden + 

Uitvoeren

2010
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

2011
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

2012
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

2013
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

2014
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

2015 Reinigen + inspectie
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen

2016 Beoordelen Reinigen + inspectie
Voorbereiden + 

Uitvoeren

2017
Voorbereiden + 

Uitvoeren
Beoordelen Reinigen + inspectie

Wijk / omgeving

Horst ten Daallaan Hillinenweg Trompenburg Olympiaweg Van den Endelaan
3e Loosterweg, 

Wilhelminalaan

Juliana van 

Stolberglaan

 

Figuur 7: schema met beheeractiviteiten van de vrijverval riolering. 

 

Op basis van de bovenstaande gegevens en gerekend met een gemiddelde levensduur van de riolering 

van 60 jaar ziet de cyclus van reiniging en inspectie van de vrijverval riolering in de gemeente Hillegom er 

als volgt uit, zie figuur 8: 
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reinigen + inspectie
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Figuur 8: reinigings- en inspectiecyclus riolering Hillegom 

 

De aangehouden levensduur van 60 jaar is conform de aanbeveling vanuit de Leidraad Riolering. In de 

gemeente Hillegom hangt de levensduur samen met de ondergrond waarin de riolering is gelegd; zand of 

veen. Wanneer het eerder genoemde schema met beheeractiviteiten (figuur 8) wordt aangehouden zal de 

riolering, theoretisch gezien, na 56 jaar voor de laatste keer worden gereinigd en geïnspecteerd. In het 57
e
 

jaar zullen de inspectiegegevens beoordeeld worden en in het 58
e
 jaar zullen de maatregelen (vervangen 
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van de riolering) worden uitgevoerd. Voor de berekeningen zal echter een gemiddelde levensduur van 60 

jaar worden aangehouden. 

 

2.2.4 Gewenste situatie en toetsingscriteria 

De gewenste kwaliteit van het rioolstelsel is een stabiel, waterdicht stelsel dat voldoende afvoercapaciteit 

heeft en voldoet aan de aangegeven toetsingscriteria. Hierbij moeten emissies worden voorkomen die de 

bodem verontreinigen.  

Door regelmatig inspecteren blijft er zicht op de kwaliteitstoestand van de riolering. Daarnaast is het van 

groot belang dat er tijdig onderhoud wordt gepleegd. De totale afvoercapaciteit van de riolering zal in het 

Basisrioleringsplan worden getoetst. 

 

2.2.4.1 Technische aspecten 
In het GRP is de gewenste situatie met betrekking tot de riolering vastgelegd in doelen en functionele 

eisen. In principe kunnen er drie soorten functionele eisen worden afgeleid voor het object riool. Het zijn 

functionele eisen met betrekking tot: 

• Stabiliteit  → De stabiliteit van een riool moet zo zijn dat noodzakelijke constructieve 

    sterkte aanwezig is. 

• Afstroming  → De afstromingstoestand in het riool moet zo zijn dat de noodzakelijke  

    afvoercapaciteit aanwezig is. 

• Waterdichtheid → Een riool moet in hoge mate waterdicht zijn. 

 

In bijlage 2 wordt uitgebreid ingegaan op de methodiek die gebruikt wordt om de bestaande situatie te 

toetsen aan de gewenste situatie. 

 

2.2.4.2 Functionele aspecten 
Voor wat betreft de gewenste situatie met betrekking tot functionele aspecten van de riolering wordt 

verwezen naar het nieuwe, verbrede
5
, GRP (en eventueel naar het BRP). Hierin worden doelen van de 

riolering beschreven die zijn afgeleid van de volgende hoofddoelen: 

• Inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater. 

• Doelmatig omgaan met de inzameling van hemelwater.  

 

                                            
5
  Op 1 januari 2008 is de ‘Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken’, kortweg ‘Wet 

gemeentelijke watertaken’, in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat de gemeente (in samenwerking met 

andere overheden) tot taak heeft om de volksgezondheid te beschermen, droge voeten te houden en een 

goede waterkwaliteit te bereiken.  

Op grond van de uitgebreide zorgplichtbepaling uit de nieuwe wet draagt de gemeente zorg voor: 

1. De doelmatige inzameling en verwerking van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de 

gemeente gelegen percelen. 

2. De doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. 

3. Het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of te beperken, voorzover 

doelmatig. 

Zorgplicht 1 (afvalwater) was vanuit het verleden al een verplichting. Zorgplicht 2 (hemelwater) is op papier 

nieuw, maar is in de praktijk in de oude GRP’s al ingevuld. Door de grondwaterzorgplicht (zorgplicht 3) heeft de 

gemeente nu specifieke taken toegewezen gekregen. Voor de zorgplicht voor grondwater moet de gemeente 

uiterlijk in 2013 over beleid beschikken.  
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• Transport van het ingezamelde afvalwater naar een geschikt lozingspunt. 

• Voorkomen van ongewenste emissies naar bodem, grond- en oppervlaktewater. 

• Voorkomen van overlast voor de omgeving.  

• Effectief rioleringsbeheer. 

• Invulling geven aan de grondwaterzorgplicht. 

 

 

2.2.5 Huidige kwaliteit vrijverval riolering 

2.2.5.1 Technische aspecten 
Wanneer gekeken wordt naar de database worden daarin de volgende stelseltypen onderscheiden, zie 

figuur 9: 

 

Stelsel Lengte in 

kilometers 

DWA 31,0 

RWA 5,5 

Gemengd 60,5 

Gescheiden DWA Nihil 

Gescheiden RWA 0,5 

Verbeterd gescheiden RWA 1,0 

Totaal 98,5 

Figuur 9: overzicht aantal strengen per stelseltype 

 

Wanneer alleen de vrijverval riolering in beschouwing wordt genomen blijkt dat in de database 75,2 

kilometer vrijverval riolering is opgenomen. Wanneer per stelseltype wordt gekeken naar het aantal 

strengen ontstaat het volgende overzicht, zie figuur 10: 

 

Stelsel Aantal strengen Lengte in 

kilometers 

RWA 215 7,1 

DWA 330 8,1 

Gemengd 1.867 60,0 

Totaal 2.412 75,2 

Figuur 10: overzicht aantal strengen per stelseltype 

 

Gekeken is naar de inspectiegegevens uit het beheerpakket. Deze gegevens zijn in vier groepen verdeeld.  

• Groep 1 : strengen met schadebeelden kleiner dan de waarschuwingsmaatstaf. 

• Groep 2 : strengen met schadebeelden groter en gelijk aan de waarschuwingsmaatstaf en kleiner dan 

   de ingrijpmaatstaf. 

• Groep 3  : strengen met schadebeelden groter en gelijk aan ingrijpmaatstaf. 

• Groep 4  : strengen die niet geïnspecteerd zijn of waarvan inspectiegegevens ontbreken. 
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Van de 2412 bekende strengen is vanaf 1988 78% geïnspecteerd
6
 en 22% niet geïnspecteerd (hiervan 

ontbreken de inspectiegegevens in de database). Wanneer de strengen worden onderverdeeld in de vier 

genoemde groepen ontstaat het volgende overzicht, zie figuur 11: 

28%

21%29%

22%

Groep 1, 672 strengen (28%) Groep 2, 508 strengen (21%)

Groep 3, 703 strengen (29%) Groep 4, 529 strengen (22%)

 
Figuur 11: overzicht kwaliteit vrijverval stelsel 

 

Vanaf 2005 wordt er planmatig geïnspecteerd volgens het schema van paragraaf 2.2.3. Uitgaande van 

een indeling in zeven onderhoudsblokken zullen alle riolen zijn geïnspecteerd in het jaar 2011. Wanneer in 

groep 4 strengen zijn opgenomen die volgens de gemeente wel zijn geïnspecteerd zal, in overleg met 

DHV, gekeken moeten worden wat de oorzaak is van het ontbreken van deze gegevens. Wellicht zijn niet 

alle inspectieresultaten opgenomen in het beheerpakket. In dat geval zal nagegaan moeten worden welke 

gegevens ontbreken en op welke wijze deze alsnog in het beheerpakket opgenomen kunnen worden. 

 

2.2.5.2 Prioritering van de aangetroffen schadebeelden 
Om een prioriteit te bepalen van eventueel uit te voeren maatregelen wordt gekeken naar de aard en ernst 

van de aangetroffen schadebeelden in de strengen die vallen in groep 3. Deze zijn onderverdeeld in een 

aantal categorieën. Niet alle geconstateerde schadebeelden worden op een zelfde wijze geprioriteerd. Zo 

zullen schadebeelden die met stabiliteit te maken hebben een hogere prioriteit krijgen dan schadebeelden 

die te maken hebben met afstroming. In bijlage 3 is aangegeven hoe de verschillende schadebeelden 

worden gerubriceerd.  

Dit betekent niet dat de schadebeelden uit de categorie ‘lage prioriteit’ zondermeer aan de kant kunnen 

worden geschoven. Per geval moet gekeken worden naar de aard en de omvang van de schade en zal 

een risicoanalyse moeten plaatsvinden over het al dan niet herstellen van de aangetroffen schade. 

 

In de database zijn 2412 strengen opgenomen, zie paragraaf 2.2.5.1. In de onderstaande grafieken (figuur 

12 t/m figuur 14) is de kwaliteit inzichtelijk gemaakt van het totaal (alle 2412 strengen) en is een 

onderverdeling gemaakt in het DWA/gemengd stelsel (2197 strengen) en het RWA stelsel (215 strengen).

                                            
6
  In de periode 1994 – 2004 zijn circa 300 strengen geïnspecteerd met behulp van een videocamera. Vanaf 

2005 wordt er geïnspecteerd conform het schema van paragraaf 2.2.3 en worden er jaarlijks gemiddeld 400 

strengen geïnspecteerd.  
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Figuur 12: overzicht kwaliteit vrijverval stelsel (totaal) na prioritering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13: kwaliteit DWA/gemengd stelsel na prioritering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: kwaliteit RWA stelsel na prioritering 

 

Aantal strengen % Aantal strengen % Aantal strengen %

Niet geïnspecteerd 507 strengen 21% 417 strengen 19% 90 strengen 42%

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'hoge prioriteit' 401 strengen 17% 396 strengen 18% 5 strengen 2%

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'gemiddelde prioriteit' 156 strengen 6% 154 strengen 7% 2 strengen 1%

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'lage prioriteit' 103 strengen 4% 88 strengen 4% 15 strengen 7%

Strengen zonder (ernstige) schadebeelden 1245 strengen 52% 1142 strengen 52% 103 strengen 48%

Totaal vrijverval riolering
Status

DWA/gemengd RWA

 

19%

18%

7%4%

52%

Niet geïnspecteerd

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'hoge prioriteit'

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'gemiddelde prioriteit'

Strengen met schadebeelden die vallen in de categorie 'lage prioriteit'

Strengen zonder (ernstige) schadebeelden

42%

1%7%

48%

2%

21%

6%4%

17%52%
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2.2.5.3 Functionele aspecten 
Het rioleringsstelsel in de gemeente functioneert naar behoren. De emissie vanuit het stelsel voldoet aan 

de eisen vanuit de basisinspanning. Op dit moment voert de gemeente samen met het 

hoogheemraadschap een herziening van het waterkwaliteitsspoor uit, vanuit het basisriolering plan (BRP). 

Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt besloten of er aanvullende maatregelen in het stelsel of het 

watersysteem noodzakelijk zijn. Het streven is om deze maatregelen in 2010 uitgevoerd te hebben. 

 

Meetgegevens zijn beschikbaar. De gemeente verstrekt deze aan Hoogheemraadschap Rijnland. De 

gegevens zijn echter niet gevalideerd. 

 

In Hillegom is een aantal locaties bekend waar water-op-straat optreedt bij hevige buien. Het betreft 

locaties in de volgende straten: 

- Prins Hendrikstraat; 

- Marconistraat (2 locaties); 

- Wilsonweg (is reeds afgekoppeld); 

- Voltstraat (gehele straat, RWA heeft te weinig capaciteit). 

 

Naast de visuele inspecties wordt er op de volgende manier aandacht besteed aan het functioneren van 

de riolering: 

- Er is veel kennis over de lokale omstandigheden (grondsoort, grondwaterstand). Door gebruik te 

maken van deze kennis bij de aanleg van nieuwe riolen zijn er weinig problemen met betrekking tot 

verzakkingen. 

- Storingen en klachten worden binnen 24 uur afgehandeld. Er dient een koppeling plaats te vinden met 

het beheersysteem zodat te allen tijde inzicht kan worden verkregen over eventuele knelpunten in het 

rioolstelsel. Ook eventuele herstelwerkzaamheden zullen moeten worden geregistreerd. 

Hieruit blijkt niet alleen dat het stelsel voldoet aan de gestelde doelen, maar ook dat de rioolbeheerders 

van de gemeente Hillegom voldoende inzicht hebben in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren 

van het stelsel. 
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2.3  Mechanische riolering 

2.3.1  Algemeen 

Het rioleringsysteem van de gemeente Hillegom bestaat naast vrijverval riolen uit mechanische riolering. 

De verschillende pompen, putten en kleine gemalen zijn in beheer bij de gemeente. Om te waarborgen dat 

de pompen adequaat blijven functioneren, is een goede planmatige aanpak gewenst. Daarnaast is het van 

belang om de diverse gegevens van onderhoud en inspectie op te nemen in een beheersysteem, zodat op 

elk willekeurig moment inzicht verkregen kan worden in geplande inspecties, eventueel uit te voeren 

onderhoudsmaatregelen en de bijbehorende kosten. 

 

Indien pompen een onderbemalingsgebied bedienen zijn ze voorzien van een telemetriesysteem. Deze 

pompen kunnen elektronisch vanaf de werkplek bediend worden. Voor wat betreft drukriolering zijn er op 

dit moment diverse proeven aan de gang. Het is de bedoeling dat, op termijn, de voedingskasten (waarop 

een aantal pompputten geclusterd is aangesloten) zijn aangesloten op een telemetriesysteem. 

 

 

2.3.2 Omvang huidig areaal pompputten en gemalen 

In het beheerpakket staan 315 pompputten en gemalen geregistreerd. Na bestudering van de database 

blijkt dat er een aantal putten dubbel geregistreerd staat. Dit heeft te maken met het feit dat pompputten 

die op de grens staan van verschillende bemalingsgebieden dubbel geregistreerd zijn. Uiteindelijk wordt 

het aantal pompputten en gemalen teruggebracht naar 214 stuks. Wanneer gekeken wordt naar het jaar 

van aanleg van deze 214 pompputten en gemalen ontstaat het volgende overzicht, zie figuur 15. 

 

1975 1 1984 1993 2002 3

1976 1985 187 1994 2003

1977 1986 1 1995 2004

1978 1987 1996 2005

1979 1988 1 1997 1 2006 11

1980 5 1989 1998 1 2007

1981 2 1990 1999 1 2008

1982 1991 2000

1983 1992 2001

Totaal 214

Aanleg pompputten per jaar

 
 

Figuur 15: jaar van aanleg pompputten 

 

Na analyse van de beschikbare gegevens kunnen de pompputten en gemalen als volgt worden 

gekarakteriseerd: 

� Pompputten   : 201 stuks 

� Rioolgemalen  : 10 stuks 

� Hoofdgemalen  : 3 stuks
7
 

    

                                            
7
  Het betreft hier de gemalen Vosselaan, Elsbroek en De Zanderij. 
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2.3.3 Inspectie, reiniging en onderhoud mechanische riolering 

Op dit moment vindt er nog geen planmatige inspectieplaats van de mechanische riolering (onder te 

verdelen in persleidingen en pompputten). Op dit moment vindt er alleen een inspectie plaats wanneer er 

sprake is van storingen en/of calamiteiten.  

Het onderhoud aan de pompputten en de persleidingen gebeurt op dit moment adaptief; op basis van 

gemelde klachten en calamiteiten. De gemeente wil wel overgaan tot een meer planmatige aanpak van 

het beheer en onderhoud en is op dit moment bezig met een inspectieplan voor de drukriolering. Niet 

alleen wil de gemeente daarmee het aantal storingen beperken (op dit moment zo’n 20 per jaar), maar ook 

de gezondheid van de reinigers, inspecteurs en monteurs is hierbij van groot belang.  
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2.3.4  Onderhoudschema, aanbeveling  

In de Leidraad Riolering, module C6000, wordt het volgende schema aangehouden voor onderhoud en 

inspectie van pompputten (figuur 16): 

 

Activiteit Frequentie 

Klein preventief onderhoud 1 x per jaar 

Groot preventief onderhoud 1 x per 3 jaar 

Update automatisering 1 x per 5 jaar 

Vervangen elektrische en mechanische onderdelen 1 x per 15 jaar 

Vervangen bouwkundig / civiel gedeelte 1 x per 40 jaar 

Figuur 16: schema voor onderhoudswerkzaamheden pompputten 

(conform Leidraad Riolering) 

 

 

Hierbij worden de volgende onderhoudsactiviteiten omschreven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Gewenste situatie en toetsingscriteria mechanische riolering 

Het belangrijkste criterium voor de gemeente is een systeem dat goed functioneert. De bedrijfszekerheid 

van pompen en gemalen dient gewaarborgd te zijn.  

Klein preventief onderhoud pompunit (1 x per jaar) 

• Visuele inspectie van de put (conditie beton; conditie putrand en -deksel; aanwezigheid vetaanslag, slib/zand 

en vreemde voorwerpen); 

• Visuele inspectie van de schakelkast (controle slot, zekeringen en aardlekschakelaar); 

• Reiniging van de put en appendages; 

• Controle diverse functies (pompstart, storingslamp, storingsmelding, thermisch relais en afstelling 

schakelniveaus). 

 

Groot preventief onderhoud pompunit (1 x per 3 jaar) 

• Controle van de pomp (controle olie op water en waar nodig olie verversen; controle snijplaat, waaier, 

aansluiting pomp-voetbocht, hijsketting en conservering); 

• Controle van de elektrische installatie (stroomverbruik pomp, kabelbevestigingen, schakelniveaus, aarding en 

drukschakelaars); 

• Controle van de centrale voedingskast (conditie, aardlekschakelaars, zekeringen en hoofdschakelaars). 

 

Update automatisering (1x per 5 jaar)  

• Betreft de controle van het telemetriesysteem en het implementeren van een nieuwe versie van de software. 

• Controle van alarmsystemen. 

 

Vervangen elektrische en mechanische onderdelen (1x per 15 jaar)  

• Betreft het vervangen van de pompen, de schakelkast, de besturing en de bekabeling. 

 

Vervangen van het bouwkundig/civiel gedeelte (1x per 40 jaar)  

• Betreft het vervangen van de putten, de gebouwen (bij grote gemalen), de luiken, roosters, leidingen etc.  
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Landelijke richtlijnen voor maatstaven voor de technische toestand van de overige objecten in de riolering 

(onder meer rioolgemalen, randvoorzieningen) ontbreken. Een groot aantal objecten wordt onderhouden 

en vervangen volgens richtlijnen van de leverancier (bijvoorbeeld bij gemalen), of op basis van ervaringen 

uit het verleden.  

 

In paragraaf 2.2 van dit beheerplan wordt verwezen naar het GRP van de gemeente Hillegom. In dit GRP 

staat dat één van de doelen voor de rioleringszorg is het transport van het ingezamelde water naar een 

geschikt lozingspunt waarbij ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden 

voorkomen en geen overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt (in de breedste zin van het woord). 

Hieruit kan gesteld worden dat gemalen voldoende capaciteit moeten hebben om het afvalwater te kunnen 

verpompen.  

De overlast heeft betrekking op overlast door het uitvallen van gemalen, stank, instortingen van slechte 

riolen/persleidingen en overlast door werkzaamheden aan de riolering. Ook hiervoor zijn de maatstaven 

niet allemaal landelijk vastgesteld en worden daarom gebaseerd op gemeentelijke ervaringen. Het 

functioneren van de mechanische riolering wordt gecontroleerd en waargenomen door middel van:  

• Periodieke visuele inspectie; zie paragraaf 2.3.3. 

• Klachten(registratie) en het signaleren van storingen. In de gemeente Hillegom houdt men geen 

(telefonische) klachtenregistratie bij. Wanneer er klachten binnenkomen worden die gemeld bij de 

buitendienst die, in de meeste gevallen, direct tot actie overgaat. 

 

 

2.3.6 Huidige kwaliteit mechanische riolering 

In tegenstelling tot de vrijverval riolering is er voor de mechanische riolering geen meetbaar instrument ter 

beschikking die de huidige situatie toets aan de gewenste situatie. Gelet op het feit dat er regelmatig en 

systematisch (preventief) onderhoud wordt gepleegd, dat het aantal storingen beperkt is (op dit moment 

zijn het er ongeveer 20 en de gemeente heeft aangegeven dat dit aantal verder omlaag moet) en dat de 

storingen op korte termijn verholpen worden en dat bij structurele klachten nader onderzoek wordt verricht 

wordt er van uitgegaan dat de mechanische riolering voldoet aan de technische eisen en het gestelde 

criterium dat het stelsel goed moet functioneren.  
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3 ONTWIKKELINGEN 

3.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar verschillende ontwikkelingen, de uitbreidingen van het huidige areaal 

en de mogelijke gevolgen voor de beheeractiviteiten. De input voor dit hoofdstuk is geleverd door de 

gemeente. Het gemeentelijk beleid is er op gericht om zoveel mogelijk beheertaken in de markt weg te 

zetten. Het beheer dient dan ook zo ingericht te worden dat deze in onderdelen uitbesteed kan worden. 

 

 

3.2 Uitbreiding areaal 

Volgens opgave van de gemeente vinden er op korte en op lange termijn verschillende in- en uitbreidingen 

plaats. Uiteindelijk is de verwachting dat de gemeente groeit naar 23.000 inwoners. Op dit moment zijn dat 

er 20.494 (januari 2009). Het aantal woningen zal groeien met circa 1350 stuks. De jaarlijkse 

areaalaanpassing in het beheerpakket vindt plaats op basis van de werkelijk uitgevoerde in- en 

uitbreidingen. 

 

 

3.3  Inspectieschema en budget vrijvervalriolering 

Naast aanpassing van de verschillende onderhoudsblokken (in paragraaf 2.2.3 staat de meest actuele 

versie) heeft de gemeente aangegeven dat het budget voor inspectiewerkzaamheden zal worden 

verhoogd naar € 70.000,--. Dit bedrag betreft het reinigen, inspecteren en afvoer van slib. Deze verhoging 

is het gevolg van stijging van kosten en uitbreiding van de inspectiewerkzaamheden (zie paragraaf 2.2.3; 

naast inspectie van de riolering worden ook andere objecten geïnspecteerd).  

 

 

3.4  Organisatie 

Binnen de gemeente zal de afdeling Beheer zodanig worden ingericht dat er meer beheertaken op 

regiebasis worden uitbesteed. Naast de eigen kennis en ervaring wil de gemeente specialistische kennis 

blijven inhuren. Dit zal in verschillende (raam)contracten gewaarborgd worden. Dit leidt tot het beschrijven 

van beheerprocessen die vervolgens in contracten of bestekken verwoord kunnen worden. 

 

 

3.5 Waterketenbedrijf 

De gemeente wil een visie gaan maken op het waterketenbedrijf. In de regio is op dit moment een 

waterketenbedrijf actief. Het hoogheemraadschap van Rijnland, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en de 

gemeente Noordwijkerhout werken samen in de waterketen: het gezamenlijke rioolbeheer in de gemeente. 

Het doel van de samenwerking is te komen tot lagere kosten, een betere waterkwaliteit en betere 

beheersbaarheid van de werkzaamheden. De gemeente Noordwijkerhout heeft zijn rioleringstaken 

vooralsnog geheel overgedragen aan dit waterketenbedrijf.  
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3.6 Meetplan 

Modernisering brengt nieuwe mogelijkheden. Het meetplan is daarvan een voorbeeld. Dit begint nu vorm 

te krijgen maar van effectief werken is nu nog geen sprake. Alle bergbezinkvoorzieningen zijn op een 

telemetrie aangesloten. Sommige moeten nog worden aangepast zoals de Trompenburg. Verder is een 

aantal overstorten aangesloten op de telemetrie. Bij de gebieden met hoge waterspanning wil de 

gemeente in de toekomst controlemetingen uitvoeren. In de komende planperiode wil de gemeente ook 

inzicht krijgen in de informatie die beschikbaar komt.  

Daarnaast wil de gemeente onderzoek doen naar het stroomverbruik en de stroomsterkte van de 

verschillende pompunits. De informatie die dat oplevert moet leiden tot meer inzicht over het functioneren 

van de pompen.  
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4 FINANCIEEL KADER 

4.1  Algemeen 

Om een goed functioneren van de riolering te kunnen waarborgen is regelmatig onderhoud nodig. De 

gemeente beschikt over een GRP waarin het beleid en alle overige kosten in de rioolzorg benoemd zijn. In 

dit rapport wordt in het bijzonder gekeken naar de kwaliteit van de riolering en de eventuele maatregelen 

die nodig zijn om de kwaliteit van het stelsel te waarborgen. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Vrijverval riolering; paragraaf 4.2 

• Mechanische riolering; paragraaf 4.3 

 

 

4.2 Vrijverval riolering 

4.2.1 Theoretisch begrotingsjaar (jaar van vervanging) 

Voor het vaststellen van een begrotingsjaar voor het vervangen van de riolen is, naast het jaar van aanleg, 

ook een theoretische levensduur van belang. Voor Hillegom wordt een algemene theoretische levensduur 

aangehouden van 60. In figuur 17 is aangegeven hoeveel riolering in de komende jaren hun 

begrotingsjaar van vervanging hebben bereikt. Uitgaande van de gegevens die in de database staan blijkt 

dat er in de periode 2009 – 2015 jaarlijks gemiddeld zeshonderd meter riolering moet worden vervangen. 

In de praktijk zal na elke visuele inspectie en het verwerken van de inspectie- en revisiegegevens het 

begrotingsjaar voor vervangen van de strengen opnieuw worden vastgesteld. Door het toepassen van 

verschillende reparatie- of renovatiemethoden kan de levensduur worden verlengd. Het vervangen van de 

riolen zal dan op een later tijdstip plaatsvinden. 
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Figuur 17: begrotingsjaar van vervanging;  

gebaseerd op het jaar van aanleg en de verwerkte inspectieresultaten. 
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Opvallend is de piek in de periode 2041 – 2045. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid drukriolering 

die is aangelegd in de periode 1981-1985, zie figuur 5. 

 

 

4.2.2 Benodigd onderhoudsbudget vrijverval riolering 

De financiële onderbouwing is gebaseerd op gegevens uit het DHV Rioleringsbeheer. Daar de kosten per 

jaar een zeer grillig verloop laten zien is uitgegaan van de gemiddelde kosten per jaar. De kosten zijn 

verdeeld over jaarlijkse kosten rioolbeheer, jaarlijkse kosten onderhoud en de projectmatige kosten. Het 

gehanteerde prijspeil is 2008. Voor de vaststelling van kosten voor onderhoud en vervanging is uitgegaan 

van een periode van 20 jaar (2009 - 2028). Over deze periode zijn de kosten getotaliseerd en gedeeld 

door 20. De jaarlijkse vervangingskosten komen in dat geval uit op € 716.690,--. Wanneer gerekend wordt 

met een langere periode, bijvoorbeeld 50 jaar (2009 – 2058), wordt dit bedrag hoger, € 875.530,--. Voor 

een volledig overzicht van berekende bedragen wordt verwezen naar bijlage 4. 

 

Het tijdstip van vervanging van de riolering wordt aan de hand van de restlevensduurberekening 

vastgesteld. Hiervoor zijn de inspectieresultaten van de strengen benodigd. Eveneens is het jaar van 

aanleg nodig om vast te stellen in welk jaar de leiding zal moeten worden vervangen. Voor de gemeente 

Hillegom is een theoretische levensduur aangehouden van 60 jaar. 

 

Opgemerkt wordt dat deze levensduur vaak niet wordt gehaald in verband met de uitvoering van 

verschillende operationele plannen (zoals bijvoorbeeld wegreconstructies waarbij besloten wordt gelijktijdig 

de riolering te vervangen). 

 

In het berekende jaarlijks budget zijn de kosten van de volgende activiteiten opgenomen: 

A. Jaarlijkse kosten van het rioolbeheer  

Inspecties: - voorbereiden inspectie. 

 - uitvoeren riool video-inspecties. 

Reinigen: - reinigen riolering. 

 - afvoeren en stortkosten vrijkomend rioolslib tijdens het reinigen. 

 

B. Jaarlijkse kosten van het onderhoud  

Dagelijks onderhoud: (bijvoorbeeld: opheffen verstoppingen, kleine reparaties aan onderdelen van het 

rioolstelsel, reparatie rioolputten). 

Grotere reparatiewerkzaamheden aan de riolering. 

 

C.  Projectmatige kosten 

Renovatie en vervanging (hoofd)riolen. 

Reparaties en vervangen rioolschuiven, kleppen e.d. 
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Het berekende jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud van de riolering in de gemeente Hillegom is in 

figuur 18 weergegeven. De projectmatige kosten zijn de kosten die, volgens de informatie uit het 

beheerpakket, in het betreffende jaar nodig zijn voor renovatie en vervanging.  

 

Jaar → 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Jaarlijkse kosten rioolbeheer        

 Inspecties + reinigen8+ 

 afvoeren slib (groot 

 onderhoud) 

€ 70.000,-- € 70.000,-- € 70.000,-- € 70.000,-- € 70.000,-- € 70.000,-- € 70.000,-- 

B. Jaarlijkse kosten onderhoud        

 Reparatie-uitgaven8 € 11.036,-- € 7.953,-- € 34.238,-- € 32.316,-- € 127.851,-- € 34.963,-- € 64.992,-- 

C. Projectmatige kosten        

 Gemiddelde kosten voor  

 renovatie en vervanging8 
€ 99.328,-- € 71.577,-- € 308.145,-- € 290.845,-- € 1.150.656,-- € 314.663,-- € 584.927,-- 

        

Totale kosten A+B+C (incl. VAT) € 180.364,-- € 149.530,-- € 412.383,-- € 393.161,-- € 1.348.507,-- € 419.626,-- € 719.919,-- 

        

Totale kosten A+B (incl. VAT) € 81.036,-- € 77.953,-- € 104.238,-- € 102.316,-- € 197.851,-- € 104.963,-- € 134.992,-- 

Figuur 18: het berekende jaarlijkse budget voor beheer en onderhoud  

vrijverval riolering gemeente Hillegom 

 

Opmerkingen: 

1. Naast het afvoeren van slib vanuit groot onderhoud kent de gemeente ook slibafvoer vanuit klein 

onderhoud. Dit wordt bekostigd uit post 4343050 van de gemeentebegroting (zie paragraaf 4.4.1). 

2. Het beheerpakket berekent geen aparte reparatiekosten. De berekende kosten voor reparatie, 

renovatie en vervanging vanuit het beheersysteem worden als volgt verdeeld: 90% wordt 

gekapitaliseerd als investering uit het GRP (activiteit C) en 10% zijn jaarlijkse exploitatiekosten 

(activiteit B).  

3. Na uitvoering van de reparaties gaat het pakket uit van een verlenging van de restlevensduur. De 

restlevensduur wordt in het systeem aangepast waardoor er elk jaar een ander beeld ontstaat over de 

te verwachten uitgaven voor renovatie en vervanging. 

4. Bovenstaande bedragen mogen niet gelezen worden als benodigde budgetten. Jaarlijks vinden er 

inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijkse reparatie-, renovatie- en 

vervangingsprogramma. Uit deze inspecties blijkt dat er jaarlijks minimaal 6 à 7 ton nodig is voor 

beheer en onderhoud. Dit komt overeen met de gemiddelde benodigde kosten voor de komende 

twintig jaar. Wanneer in bovenstaande tabel het bedrag van € 716.690,-- wordt verwerkt ontstaat het 

volgende overzicht, figuur 19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
  Kosten zijn inclusief 15% VAT. 
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Jaar → 2009 - 2015 

A. Jaarlijkse kosten rioolbeheer  

Inspecties + reinigen
9
 en afvoeren slib € 70.000,-- 

  

B. Jaarlijkse kosten onderhoud  

Reparatie-uitgaven
9
 € 71.669,-- 

  

C. Projectmatige kosten  

Gemiddelde kosten voor renovatie en vervanging
9
 € 645.021,-- 

  

Totale kosten A+B+C (incl. VAT) € 786.690,-- 

  

Totale kosten A+B (incl. VAT) € 141.669,--  

 

Figuur 19: het berekende jaarlijkse budget (gemiddeld) voor beheer en onderhoud  

vrijverval riolering gemeente Hillegom in de periode 2009 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
  Kosten zijn inclusief 15% VAT. 
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4.3 Mechanische riolering 

4.3.1 Onderbouwing benodigde kosten onderhoudswerkzaamheden 

Om te komen tot een overzicht van het benodigde onderhoudsbudget is een cyclus opgesteld waarin voor 

elk van de genoemde onderhoudswerkzaamheden is gerekend met de volgende bedragen (per pompunit): 

 

Reparatie / storingen      € 105,--  per jaar, exclusief BTW. 

Klein preventief onderhoud     € 170,--  per jaar, exclusief BTW. 

Groot preventief onderhoud     € 1200,--  per 3 jaar, exclusief BTW. 

Update automatisering     € 600,--  per 5 jaar, exclusief BTW. 

Vervangen elektrische en mechanische onderdelen € 7500,--  per 15 jaar, exclusief BTW. 

Vervangen bouwkundig/civiel gedeelte   € 5000,-- per 40 jaar, exclusief BTW. 

 

Genoemde bedragen zijn voor een deel overgenomen uit module C3100 van de Leidraad Riolering (juli 

2007) en zijn deels gebaseerd op ervaringen. Ook voor de berekening van kosten op lange termijn is 

gerekend met bovenstaande bedragen, prijspeil 2008. Er is geen rekening gehouden met prijsindexering. 

Geadviseerd wordt om de berekening elke drie tot vijf jaar te actualiseren zodat op een juiste wijze kan 

worden ingespeeld op de resultaten van deze berekeningen. Bij het berekenen van de benodigde 

budgetten zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De onderhoudscyclus is gebaseerd op het jaar van aanleg van de pompen. Er is geen rekening 

gehouden met tussentijdse vervangingen of aanpassingen van de pompen.  

• De onderhouds- en vervangingsplanning is opgesteld op basis van de gegevens die beschikbaar 

waren ten tijde van het opstellen van dit plan. Er is geen rekening gehouden met eventuele 

uitbreidingen van het (mechanische) rioolstelsel. 

• Er is geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen van het huidige (mechanische) 

rioolstelsel. 

• Bij de onderhoudsmaatregelen is geen rekening gehouden met andere werkzaamheden binnen de 

openbare ruimte (wegonderhoud, reconstructies, herinrichtingsplannen, enzovoorts). 

• De bedragen zijn, indien van toepassing, inclusief 15% VAT-kosten. 

• Nogmaals, alle prijzen zijn exclusief BTW, inclusief VAT en prijspeil 2008. 

 

 

4.3.2 Vervangen drukriolering en persleidingen 

Wanneer gekeken wordt naar de technische staat blijkt, uit berekeningen, dat in de planperiode 2009 – 

2015 geen kosten te verwachten zijn voor het vervangen van drukriolering en persleidingen. De eerste 

vervangingen staan gepland in 2040.  

Uiteraard kunnen andere motieven een rol spelen bij de keuze om toch drukriolering en persleidingen te 

vervangen. 
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4.3.3  Energieverbruik en telefoonkosten 

Naast de kosten voor onderhoudswerkzaamheden zijn er kosten voor energieverbruik en telefoonkosten. 

Volgens opgave van de gemeente gaat het om de volgende bedragen: 

 

Elektriciteit € 9.320,-- Post 4310002 uit de beheerbegroting 2009 

Continuon Netwerkbeheer € 9.050,-- Post 4343044 uit de beheerbegroting 2009 

Kosten telefoon e.a. € 630,-- Post 4343100 uit de beheerbegroting 2009 

 € 19.000,--  

 

 

4.3.4 Financiële situatie; lange termijn 

De financiële onderbouwing is gebaseerd op het jaar van aanleg van de verschillende pompputten en 

kleine gemalen en de onderhouds- en vervangingscyclus zoals die is besproken in paragraaf 2.3.4. Het 

volledige overzicht van kosten is weergegeven in bijlage 5. In deze cyclus wordt gerekend met de 

theoretische levensduur (op basis van het jaar van aanleg). Voor de vaststelling van kosten voor 

onderhoud en vervanging op lange termijn is uitgegaan van een periode van 50 jaar. Over deze periode 

zijn de kosten getotaliseerd en gedeeld door het aantal jaren. Hierbij ontstaat het volgende overzicht:  

 

Periode 
Vervangingskosten 

(excl. BTW, incl. VAT) 

50 jaar € 15.494.800,-- 

↓ ↓ 

Gemiddeld per jaar € 309.896,-- 

 

 

4.3.5  Financiële situatie; korte termijn 

Wanneer gekeken wordt naar een kortere periode, bijvoorbeeld een periode van 20 jaar, ontstaat het 

volgende overzicht:  

 

Periode 
Vervangingskosten 

(excl. BTW, incl. VAT) 

20 jaar € 6.520.900,-- 

↓ ↓ 

Gemiddeld per jaar € 326.045,-- 

 

Onderstaande figuur, figuur 20 laat een verdeling zien van de verwachte kosten in de komende twintig 

jaar. 
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Figuur 19: het berekende jaarlijks budget voor beheer en onderhoud mechanische riolering, 

verdeeld over de komende tien jaar 
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Figuur 21 geeft de berekende benodigde kosten aan voor de periode 2009-2015.  

 

Jaar → 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Jaarlijkse kosten rioolbeheer        

Energie en telefoon € 19.000,-- € 19.000,-- € 19.000,-- € 19.000,-- € 19.000,-- € 19.000,-- € 19.000,-- 

        

B. Jaarlijkse kosten onderhoud        

Update automatisering
10

 € 600,-- € 115.800,-- € 8.400,-- € 600,-- € 3.000,-- € 600,-- € 115.800,-- 

Klein preventief onderhoud
10

 € 36.380,-- € 36.380,-- € 36.380,-- € 36.380,-- € 36.380,-- € 36.380,-- € 36.380,-- 

Groot preventief onderhoud
10

 € 243.600,-- € 8.400,-- € 4.800,-- € 243.600,-- € 8.400,-- € 4.800,-- € 243.600,-- 

Storingen/reparaties (adhoc)
 10

 € 22.470,-- € 22.470,-- € 22.470,-- € 22.470,-- € 22.470,-- € 22.470,-- € 22.470,-- 

Vervangen electr. en mechanische 

onderdelen (jaarlijkse exploitatie-

kosten, 10% van het berekende 

bedrag)
 10

 

- € 3.750,-- € 1.500,-- € 750,-- € 750,-- € 750,-- € 140.250,-- 

Vervangen bouwkundig / civiel 

gedeelte (jaarlijkse exploitatie-

kosten, 10% van het berekende 

bedrag)
 10

 

- - - - - - € 500,-- 

        

C. Projectmatige kosten        

Vervangen electr. en mechanische 

onderdelen (gekapitaliseerd als 

investering uit het GRP, 90% van 

het berekende bedrag)
 10

 

- € 33.750,-- € 13.500,-- € 6.750,-- € 6.750,-- € 6.750,-- € 1.262.250,-- 

Vervangen bouwkundig / civiel 

gedeelte (gekapitaliseerd als 

investering uit het GRP, 90% van 

het berekende bedrag)
 10

 

- - - - - - € 4.500,-- 

        

Totale kosten A+B+C (incl. VAT) € 322.050,-- € 239.550,-- € 106.050,-- € 329.550,-- € 96.750,-- € 90.750,-- € 1.844.750,-- 

        

Totale kosten A+B (incl. VAT) € 322.050,-- € 205.800,-- € 92.550,-- € 322.800,-- € 90.000,-- € 84.000,-- € 1.840.250,-- 

Figuur 21: het berekende jaarlijks budget voor beheer en onderhoud mechanische riolering 

 

Opmerkingen: 

1. De genoemde bedragen in bovenstaand overzicht voor het vervangen van elektrische en 

mechanische onderdelen en het vervangen van het bouwkundige / civiel gedeelte bedraagt wordt als 

volgt verdeeld: 90% wordt gekapitaliseerd als investering uit het GRP (activiteit C) en 10% zijn 

jaarlijkse exploitatiekosten (activiteit B).  

2. Bovenstaande bedragen mogen niet gelezen worden als benodigde budgetten. Jaarlijks vinden er 

inspecties plaats die als uitgangspunt dienen voor het jaarlijkse reparatie-, renovatie- en 

vervangingsprogramma. Wanneer de berekende bedragen voor de planperiode worden gemiddeld 

ontstaat het volgende overzicht, figuur 22:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

  Kosten zijn inclusief 15% VAT. 
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Jaar → 2009 - 2015 

A. Jaarlijkse kosten rioolbeheer  

Energie en telefoon € 19.000,-- 

  

B. Jaarlijkse kosten onderhoud  

Update automatisering
11

 € 34.971,--  

Klein preventief onderhoud
11

 € 36.380,--  

Groot preventief onderhoud
11

 € 108.171,--  

Storingen/reparaties (adhoc)
 11

 € 22.470,--  

Vervangen electr. en mechanische onderdelen (jaarlijkse 

exploitatie-kosten, 10% van het berekende bedrag)
 11

 
€ 21.107,--  

Vervangen bouwkundig / civiel gedeelte (jaarlijkse 

exploitatie-kosten, 10% van het berekende bedrag)
 11

 
€ 71,--  

  

C. Projectmatige kosten  

Vervangen electr. en mechanische onderdelen 

(gekapitaliseerd als investering uit het GRP, 90% van het 

berekende bedrag)
 11

 
€ 189.964,--  

Vervangen bouwkundig / civiel gedeelte (gekapitaliseerd als 

investering uit het GRP, 90% van het berekende bedrag)
 11

 
€ 643,--  

  

Totale kosten A+B+C (incl. VAT) € 432.779,-- 

  

Totale kosten A+B (incl. VAT) € 422.493,--  

 

Figuur 22: het berekende jaarlijkse budget (gemiddeld) voor beheer en onderhoud  

mechanische riolering gemeente Hillegom in de periode 2009 - 2015 

                                            
11

  Kosten zijn inclusief 15% VAT. 
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4.4  Toetsing beschikbaar budget 

 

4.4.1 Beschikbaar onderhoudsbudget riolering 

In de beheerbegroting van de gemeente zijn voor het jaar 2009 de volgende posten opgenomen: 

 

Postnummer Omschrijving Bedrag 

4310002 Electriciteit € 9.320,-- 

4341001 Milieuheffingen € 40,-- 

4343044 Continuon Netwerkbeheer € 9.050,-- 

4343050 Onderhoud € 182.000,-- 

4343060 Persrio.kl.onderh.vlg.GRP € 70.296,-- 

4343100 Kosten telef,mobilof,portof € 630,-- 

4343055 Groot onderhoud € 50.750,-- 

4343083 Bijdr.aan/adviezen door derden € 22.500,-- 

4424006 Bijdrage buurgemeenten € 9.000,-- 

4424007 Bijdrage hoogheemraadschap € 52.000,-- 

   

TOTAAL  € 405.586,-- 

 

Niet meegerekend zijn de volgende posten: pachten, kapitaallasten, OW Binnendient, OW Buitendienst en 

personeel derden/uitzendkrachten.  

 

 

4.4.2 Benodigd onderhoudsbudget riolering 

In de voorgaande paragrafen is een berekening gemaakt van het benodigde budget. In de verschillende 

paragrafen worden voor het beheer en onderhoud van de riolering de volgende bedragen genoemd: 

 

Paragraaf Omschrijving Bedrag, inclusief VAT 

4.2.2 (fig. 19) Vrijverval riolering € 141.669,-- 

4.3.5 (fig. 22) Mechanische riolering € 422.493,-- 

   

TOTAAL  € 564.162,-- 
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4.4.3 Verschil tussen benodigd en beschikbaar onderhoudsbudget riolering 

Uit de berekeningen van de benodigde kosten blijkt het volgende: 

 

Paragraaf Omschrijving Bedrag 

4.4.2 Benodigd budget € 564.162,-- 

4.4.1 Beschikbaar budget € 405.586,-- 

   

VERSCHIL (tekort) € 158.576,-- 

 

Dit geldt voor de huidige situatie. In het GRP wordt een voorstel gedaan voor budgetten en kostendekking 

voor de toekomst. Hierbij is uitgegaan van de benodigde bedragen volgens onderhavig rioolbeheerplan. 

 

 

4.5 Personele middelen 

Op de benodigde en beschikbare personele middelen voor de rioleringszorg in zijn geheel wordt ingegaan 

in hoofdstuk 6 van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Algemeen 

 

De rioolbeheerders van de gemeente Hillegom hebben voldoende inzicht in het hydraulisch functioneren 

van het rioolstelsel. Het beheerproces wordt gestructureerd uitgevoerd. Er wordt periodiek geïnspecteerd 

en er wordt volgens een vast schema onderhoud gepleegd en maatregelen uitgevoerd.  

Er wordt adequaat geregeerd op storingen en klachten, er wordt invulling gegeven aan nieuwe wet- en 

regelgeving en er wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen. 

Er is aandacht voor de gestelde doelen die geformuleerd worden in het GRP waardoor er, samen met dit 

beheerplan, een goede verbinding is tussen de verschillende beheerniveaus (strategisch → tactisch → 

operationeel). 

 

 

Kwaliteit van het stelsel 

 

Op basis van de beschikbare kwaliteitsoverzichten kan geconcludeerd worden dat het rioolstelsel van de 

gemeente Hillegom zich in redelijke staat bevindt. In 17% van de strengen zijn schadebeelden 

aangetroffen die aanleiding geven tot acuut ingrijpen.  

 

 

Achterstand in inspectiegegevens 

 

Zoals in deze rapportage is te lezen is van 21% van de strengen geen inspectiegegevens bekend. Toch 

gaan we er van uit dat de gegevens die bekend zijn een beeld geven over de toestand van de riolering. 

Het is mogelijk dat nieuwe inspectiegegevens een ander beeld geven over de kwaliteit van het stelsel. Niet 

alleen de percentages die genoemd worden in hoofdstuk 2 zullen wijzigen, maar ook de bedragen die door 

het beheerpakket worden vastgesteld zullen na elke inspectieronde gewijzigd worden.  

 

 

Budget 2009 - 2015 

 

In de door DHV opgestelde begroting is rekening gehouden met het vervangen van de riolering nadat de 

technische levensduur is bereikt. Dat is de reden dat er, ondanks het feit dat sprake is van een redelijk 

rioolstelsel, een aanzienlijk bedrag is opgenomen voor rioleringswerkzaamheden.  

Het beschikbare budget voor de komende jaren is ontoereikend om de voorgestelde beheer- en 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Er zullen daarom keuzes gemaakt moeten worden om het 

beschikbare budget op een juiste manier te besteden. Dit zou kunnen door geplande vervangingen uit te 

stellen of te kiezen voor renovatiemethoden (het aanbrengen van een relining) die de levensduur 

aanzienlijk verlengen en in kosten vele malen lager uitvallen. Hierbij moet wel de kanttekening worden 

geplaatst dat het vervangen van een streng waarin een relining is aangebracht meer werk met zich 

meebrengt en daardoor duurder zal uitvallen. 
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5.2 Aanbevelingen 

Algemeen 

Wet- en regelgeving. Er is op dit moment voldoende aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van wet- 

en regelgeving. Geadviseerd wordt deze ontwikkelingen goed te volgen zodat er adequaat kan worden 

ingespeeld op verantwoordelijkheden die bij de rioolbeheerder terecht komen. Naast de ‘Wet 

Gemeentelijke Watertaken’ heeft ook de invoering van de grondroerdersregeling gevolgen voor de 

leidingbeheerders. Zo zullen gegevens over de ligging van kabels en leidingen digitaal, in png-formaat, 

aan het kadaster moeten worden aangeleverd. 

 

Klachtenregistratie. Hoewel er snel en adequaat wordt gehandeld in geval er klachten binnenkomen is er 

geen klachtenregistratie aanwezig. Geadviseerd wordt om een systeem op te zetten waardoor structurele 

knelpunten snel in beeld kunnen worden gebracht. 

 

Vrijverval riolering 

Actueel houden database. Om een duidelijk beeld te krijgen over de kwaliteit van de riolering die nog niet 

is geïnspecteerd of waarvan de inspectiegegevens ontbreken wordt geadviseerd bij het opstellen van een 

inspectieschema de nadruk te leggen op deze strengen. Wanneer deze strengen zijn geïnspecteerd 

ontstaat een nauwkeuriger beeld over de kwaliteit van het volledige stelsel in de gemeente Hillegom.  

Ook nadat herstel- of vervangingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden wordt geadviseerd dit te 

verwerken in de database zodat op elk moment een actueel beeld kan worden verkregen over de kwaliteit 

van de riolering. 

 

Mechanische riolering 

Opslaan gegevens. Aangeraden wordt om alle beschikbare en nieuw verkregen vaste- en 

inspectiegegevens op te slaan in een deugdelijk beheersysteem. Waardoor de beheergegevens van uit 

één systeem benaderd en bijgehouden kunnen worden. 

 

Ontbreken vaste gegevens. Op dit moment staan in het beheerpakket 315 pompputten. Uit de gegevens 

die ontvangen zijn van de gemeente blijkt echter dat er 214 pompputten zijn. Dit betekent aan de ene kant 

dat de gemeente inzicht heeft in het huidige areaal, maar dat deze gegevens niet correct zijn verwekt in de 

beschikbare database.  

 

Op dit moment vindt er nog geen planmatige inspectieplaats van de mechanische riolering (onder te 

verdelen in persleidingen en pompputten). Op dit moment vindt er alleen een inspectie plaats wanneer er 

sprake is van storingen en/of calamiteiten. Aanbevolen wordt een meer planmatig programma hiervoor op 

te zetten waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verwerking van de inspectieresultaten.  

 

Ontwikkelingen 

Algemeen. De gemeente heeft plannen om in te spelen op recente ontwikkelingen (onder meer het gevolg 

van de Wet Gemeentelijke Watertaken). Toch wordt geadviseerd het reguliere beheer en onderhoud niet 

uit het oog te verliezen.  
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Bijlage 1 Indeling van straten per onderhoudsblok, vrijverval riolering 
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Onderhoudsgroep 1 Onderhoudsgroep 2 Onderhoudsgroep 3 Onderhoudsgroep 4

Aalberselaan Ambachtstraat Abellalaan Ambachtstraat

Ammerzoden De Savornin Lohmanlaan Ardealaan De Kwekerij

Assumburg Edisonstraat Avenbeeck Floraplein

Biljoen Einsteinstraat Beekkade Henri Dunantplein

Cannenburg Emmastraat Brouwerdwarsstraat Hofstraat

Colijnlaan Ernst Casimirlaan Brouwerlaan Hoofdstraat

De Visserlaan Frederik Hendriklaan Brouwerplein Hoogewerfstraat

Doornenburg Graaf Janlaan Buddenborgstraat Julianastraat

Eikenlaan Hofstraat Clusiushof Kerkstraat

Esdoornlaan Hofzicht Divonalaan Krochtplein

Heemskerklaan Industriekade Eboralaan Krochtstraat

Kastanjelaan Jonkheer Mockkade Elsbroekerlaan Mariastraat

Leekstraat Juliana van Stolberglaan Faleriolaan Meerdorpstraat

Lijsterbeslaan Kuyperlaan Garbialaan Meerstraat

Lindestraat Marconistraat Haven Molenlaan

Maartensheem Mauritslaan Havendwarsstraat Molenstraat

Maurick Meerdorpstraat Havenstraat Oude Weerlaan

Meidoornstraat Meerlaan Himera Parklaan

Molenlaan Meerstraat Hoofdstraat Prins Bernhardstraat

Ockenburg Prins Bernhardstraat Klein Elsbroek Prinses Irenelaan

Oijen Prins Hendrikstraat Lapinenburgstraat Raadhuisstraat

Oranje Nassauplein Prinses Beatrixlaan Leembruggenstraat Satelietbaan

Popkensburg Prinses Margrietplantsoen Leidsestraat Sixlaan

Prinses Irenelaan Prinses Marijkestraat Lukas Schoonderbeekstraat Van den Endelaan

Satelietbaan Schaepmanlaan Maronia van Engelenlaan

Tongelaar Thorbeckelaan Megaralaan van Tetstraat

Treslonglaan Troelstralaan Midea Van Waverenstraat

Trompenburg V. der Duyn van Maasdamlaan Olympiaweg Vosselaan

V. der Duyn van Maasdamlaan Valckslootlaan Reinier Staatshof Weeresteinstraat

Valckslootlaan Van Limburg Stirumlaan Sportlaan Wilhelminalaan

Vosselaan Van Meerbeekstraat Van den Endelaan

Waardenburg Wethouder Balverskade Van den Endeplein

Willem Alexanderheem Veenenburgerlaan

Willem de Rijkelaan Vinkendwarsstraat

Willem de Zwijgerlaan Vinkenlaan

Onderhoudsgroep 5 Onderhoudsgroep 6 Onderhoudsgroep 7

1e Loosterweg Albert Verweylaan Achter de watertoren

2e Loosterweg Arthur van Schendelplein Amerikastraat

3e Loosterweg Beetswende Amperestraat

Hofduynlaan Bilderdijkwende Arnoudstraat

Parallelweg Boutenswende Burgemeester de Katlaan

Spoorlaan Brederowende Burgemeester Hermanslaan

Stationsweg Catswende Burgemeester Wentholtstraat

Wilhelminalaan Couperuswende Burgemr. van Niekerklaan

Frans Halslaan Haarlemmerstraat

Frederik van Eedenlaan Horst ten Daallaan

Gorterwende Karel Doormanplein

Guido Gezellelaan Maerten Trompstraat

Helene Swartlaan Michiel de Ruyterstraat

Heyermanswende Pastoorslaan

Hillinenweg Patrimoniumplein

Hooftwende Patrimoniumstraat

Huygenswende Piet Heinstraat

Jacob Marislaan Talmastraat

Jacq. van der Waalsheem Van Vlietstraat

Jacques Perklaan Voltstraat

Jan Prinsheem Weeresteinstraat

Johannes Vermeerlaan Weerlaan

Joseph Israelslaan

Lodewijk van Deyssellaan

Mesdaglaan

Paulus Potterplantsoen

Pieter Breughellaan

Pieter van Eyckheem

Rembrandsingel

Roland Holstheem

Singel

Staringwende

Stijn Streuvelplantsoen

Tollenswende

Van de Woestijneheem

Vincent van Goghsingel

Vondelwende

Willem Elsschotsingel

Willem Klooslaan

Wilsonweg
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Bijlage 2 Vrijverval riolering; methode om de huidige situatie 
(inspectieresultaten) te toetsen aan de gewenste situatie 
(vastgestelde maatstaven) 
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In februari 2004 zijn als gevolg van Europese normering nieuwe normen in werking getreden voor de wijze 

van inspecteren en classificeren van rioleringsobjecten. Voor alle vormen van visuele inspectie van het 

riool geldt dat de waarnemingen worden vastgelegd volgens een genormaliseerd systeem (NEN 3399). 

NEN 3399 is van toepassing op het vastleggen van de toestand van de buitenriolering door inspectie, op 

basis van coderingen volgens NEN-EN 13508-2. In NEN 3399 is een classificatiesysteem opgenomen met 

een schaal van 1-5. Klasse 1 impliceert dat een beeld niet is aangetroffen, klasse 5 geeft de meest 

extreme vorm van een betreffend beeld aan. Er is geen relatie tussen gelijke klassen van verschillende 

toestandsaspecten. Daarnaast geeft een klasse niet in alle gevallen inzicht in de ernst van een 

schadebeeld.  

 

De te kiezen maatstaven voor een riool zijn afhankelijk van de gewenste minimale toestand van de 

riolering. Per functionele eis worden maatstaven vastgelegd. De gewenste minimale toestand wordt onder 

meer beïnvloed door de locale situatie. Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen 

waarschuwingsmaatstaven (maatstaven die de grenstoestand weergeven waarbij de actuele toestand 

discutabel wordt en waarbij nader onderzoek nodig wordt) en ingrijpmaatstaven (maatstaven die de 

grenstoestand weergeven waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij maatregelen 

moeten worden opgesteld en uitgevoerd).  

Op basis van de eerder genoemde functionele eisen is in onderstaande tabel, tabel A, per 

toestandsaspect, de voor de gemeente Hillegom gehanteerde waarschuwing- en ingrijpmaatstaven 

weergegeven van de 28 waarnemingscodes die vermeld staan in tabel A.1 van NEN 3398. Deze lijst is 

opgesteld in overleg met de rioolbeheerder van de gemeente Hillegom. Deze lijst kan de gemeente naar 

eigen inzicht aanpassen. De normen worden gehanteerd bij het vaststellen of er maatregelen genomen 

moeten worden. Het betreft de basiskwaliteit van vrijverval riolering voor het transport van RWA en 

vrijverval riolering voor het transport van gemengd en DWA binnen de gemeente Hillegom.  
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1 2 3 4 5

X

X

X X

X X

X X X

X

X

X X X

X X X

X X X

- X X X -

- X X X -

X

Defectieve bakstenen of metselwerk

Ontbrekende metselspecie

LasfoutenBAM

BAJ-C

BAK

BAG

BAH

BAI-A

BAI-Z

Algemene toetsingscriteria kwaliteit vrijvervalriolen Hillegom volgens NEN 3399 (2004)

Hoofdcode

Ingrijpmaatstaf; kwaliteit NIET OK, in principe is ingrijpen noodzakelijk!

Niet gedefinieerd in NEN 3399.

Kwaliteit OK, geen maatregelen noodzakelijk.

Waarshuwingsmaatstaf; kwaliteit OK, maar is aandachtspunt. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Verklaring

klassen volgens NEN
Toestandsaspect

BAA

BAB

BAC

BAF

BAD

BAE

BBH

BBA

BBB

BBC

BBD

Verplaatste verbinding – axiaal

BBE

BBF

BBG

BAL

BAN

BAO

BAP

BAJ-A

BAJ-B Verplaatste verbinding – radiaal

BDD

Deformatie (PVC)

Scheur

Breuk / instorting

Oppervlakteschade

Instekende inlaat

Defectieve aansluiting

Indringend afdichtingsmateriaal – afdichtingsring

Indringend afdichtingsmateriaal – andere afdichting

Verplaatste verbinding – hoekverdraaiing

Defectieve lining

Defectieve reparatie

Grond zichtbaar dóór defect

Poreuze buis

Holle ruimte zichtbaar dóór defect

Wortels

Bezonken afzettingen

Binnendringen van grond

Aangehechte afzettingen

Andere obstakels

Exfiltratie

Ongedierte

Waterpeil

Infiltratie

 

 

Figuur A: toetsingscriteria vrijverval riolering gemeente Hillegom 
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Bijlage 3 Prioritering van aangetroffen schadebeelden 
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De schadebeelden die genoemd worden in paragraaf 4.3 in NEN3399:2004 zijn als volgt gerubriceerd 

(tabel 2-9):  

 

Toestandsaspecten van leidingen conform de NEN 3399:2004 

Hoge prioriteit Gemiddelde prioriteit Lage prioriteit 

BAA Deformatie BAF Schade aan oppervlak BAG Instekende inlaat 

BAB Scheur BAI Indringend voegmateriaal BAH Defectieve aansluiting 

BAC Breuk/instorting BBB Aangehechte afzettingen BAJ-A Verplaatste verbinding; axiaal 

BAJ-B Verplaatste verbinding, radiaal BBC Bezonken afzettingen BAJ-C Verplaatste verbinding, hoekverdraaiing 

BBA Wortels BBE Andere obstakels   

BBD Binnendringen van grond BBF Infiltratie   

Niet van toepassing 

BAD Defectieve bakstenen of defectief metselwerk  Niet van toepassing voor PVC / beton 

BAE Ontbrekende metselspecie Niet van toepassing voor PVC / beton 

BAF Aantasting (voor PVC)  

BAK Defectieve lining  

BAL Defectieve reparatie  

BAM Lasfouten  

BAN Poreuze buis  

BAO Grond zichtbaar dóór het defect NEN 3399: gebruik informatief (tabel 4) 

BAP Holle ruimte zichtbaar dóór het defect NEN 3399: gebruik informatief (tabel 4) 

BBG Exfiltratie NEN 3399: gebruik informatief (tabel 4) 

BBH Ongedierte NEN 3399: gebruik informatief (tabel 4) 

 

Tabel 2-9: Onderverdeling van de verschillende schadebeelden 

 

Toelichting op de voorgestelde onderverdeling 

 

Schadebeelden in de categorie: ‘hoge prioriteit’ 

In grote lijnen wordt de regel gehanteerd dat schadebeelden die gevolgen 

hebben voor de stabiliteit van het stelsel in deze categorie worden 

geplaatst. In geval er problemen zijn geconstateerd met afstroming zal er 

sprake zijn van verstoppingen en stankklachten. Deze problemen zijn 

relatief eenvoudig en goedkoop te verhelpen door reinigen en doorspuiten. 

Schadebeelden, die gerelateerd kunnen worden aan stabiliteitsproblemen, 

kunnen leiden tot een bezweken en dus niet meer functionerend riool. Dit 

kan weer aanleiding zijn voor ongevallen en schadeclaims. Een situatie die 

de gemeente, ook uit financieel oogpunt, te allen tijde wil voorkomen.  

 

De schadebeelden deformatie, scheur, breuk/instorting en radiale 

verplaatsing hebben effect op de stabiliteit van het riool en de 

bovengelegen infrastructuur. Wanneer grond het riool binnendringt, is de 

kans groot dat er reeds schade is opgetreden. In het geval dat er wortels 

worden waargenomen is het aan te bevelen deze zo spoedig mogelijk te 

verwijderen. De wortels kunnen snel doorgroeien en wanneer besloten 

wordt niet in te grijpen kunnen de gevolgen groot zijn. Het hoofdriool raakt langzaam verstopt en het 

verwijderen van de wortels wordt een ingrijpende activiteit. 

 

Ingestort riool 
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Schadebeelden in de categorie: ‘gemiddelde prioriteit’ 

Dit zijn schadebeelden die in eerste instantie niet direct gevaar opleveren 

voor de stabiliteit, maar meer te maken hebben met het functioneren van 

het stelsel. Indringend voegmateriaal komt wel eens voor, maar zolang er 

geen sprake is van binnendringen van grond, zullen de gevolgen van dit 

schadebeeld meevallen. Aangehechte en bezonken afzettingen hebben 

gevolgen voor de afstroming. Hetzelfde geldt voor andere obstakels. 

Infiltratie is een schadebeeld dat hersteld moet worden (figuur 4.3), maar dit 

hoeft niet ten koste van alles. Tenzij er grond mee naar binnen komt, maar 

dan geldt automatisch de waarneming ‘binnendringen van grond’ en komt 

het schadebeeld terecht in de categorie ‘hoge prioriteit’.  

 

 

 

 

 

Schadebeelden in de categorie: ‘lage prioriteit’ 

Ondanks het feit dat er sprake is van schade hoeven deze niet (op korte 

termijn) hersteld te worden, tenzij er sprake is van een ernstige vorm van 

schade. Wanneer in het RWA-riool een hoekverdraaiing is waargenomen 

hoeft er op zich niet te worden ingegrepen. Wanneer de rubberring 

zichtbaar is komt de betreffende voeg in de categorie ‘gemiddelde prioriteit’ 

terecht (indringend voegmateriaal) en wanneer er ook nog sprake is van 

scheuren en/of lekkage met binnendringen van grond komt de voeg zelfs in 

aanmerking voor een plaats in de categorie ‘hoge prioriteit’. Zo’n zelfde 

verhaal geldt voor de overige schadebeelden. 

 

 

 

 

Risicoanalyse 

Bovenstaande betekent niet dat de schadebeelden uit de categorie ‘lage prioriteit’ zondermeer aan de kant 

kunnen worden geschoven. Per geval moet gekeken worden naar de aard en de omvang van de schade 

en zal een risicoanalyse moeten plaatsvinden over het al dan niet herstellen van de aangetroffen schade. 

 

Wortelingroei 

Lekkage 
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Bijlage 4 Benodigd onderhoudsbudget vrijverval riolering 

A → Volgens berekening op basis van gegevens vanuit het beheerpakket 
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Begrotingsjaar Vervangingskosten Begrotingsjaar Vervangingskosten Begrotingsjaar Vervangingskosten 

2009 110.363,67€               2029 337.885,35€               2049 159.731,92€               

2010 79.529,50€                 2030 22.734,92€                 2050 15.548,52€                 

2011 342.382,18€               2031 905.213,96€               2051 882.871,85€               

2012 323.160,60€               2032 499.551,11€               2052 3.124.811,54€            

2013 1.278.505,55€            2033 828.366,55€               2053 114.910,09€               

2014 349.625,97€               2034 685.610,06€               2054 728.407,76€               

2015 649.919,06€               2035 887.244,76€               2055 630.126,66€               

2016 366.294,05€               2036 611.534,47€               2056 643.285,54€               

2017 593.664,15€               2037 2.540.743,20€            2057 1.237.350,24€            

2018 712.951,94€               2038 135.652,82€               2058 469.827,05€               

2019 1.743.841,66€            2039 986.619,88€               2059 13.830.613,55€          

2020 348.764,44€               2040 218.734,19€               2060 264.403,62€               

2021 735.219,81€               2041 3.819.605,12€            2061 277.448,27€               

2022 357.311,46€               2042 489.276,96€               2062 212.938,20€               

2023 2.889.871,86€            2043 848.751,02€               2063 194.614,89€               

2024 310.258,54€               2044 282.081,68€               2064 179.700,92€               

2025 877.324,86€               2045 5.429.282,93€            2065 678.550,47€               

2026 1.473.105,04€            2046 883.903,38€               2066 2.361.766,68€            

2027 176.045,35€               2047 306.275,84€               2067 33.232,77€                 

2028 615.661,31€               2048 716.745,68€               2068 241.905,11€               
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B → Gemiddelde kosten in de eerste twintig jaar 
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Begrotingsjaar Vervangingskosten Begrotingsjaar Vervangingskosten Begrotingsjaar Vervangingskosten 

2009 716.690,05€               2029 337.885,35€               2049 159.731,92€               

2010 716.690,05€               2030 22.734,92€                 2050 15.548,52€                 

2011 716.690,05€               2031 905.213,96€               2051 882.871,85€               

2012 716.690,05€               2032 499.551,11€               2052 3.124.811,54€            

2013 716.690,05€               2033 828.366,55€               2053 114.910,09€               

2014 716.690,05€               2034 685.610,06€               2054 728.407,76€               

2015 716.690,05€               2035 887.244,76€               2055 630.126,66€               

2016 716.690,05€               2036 611.534,47€               2056 643.285,54€               

2017 716.690,05€               2037 2.540.743,20€            2057 1.237.350,24€            

2018 716.690,05€               2038 135.652,82€               2058 469.827,05€               

2019 716.690,05€               2039 986.619,88€               2059 13.830.613,55€          

2020 716.690,05€               2040 218.734,19€               2060 264.403,62€               

2021 716.690,05€               2041 3.819.605,12€            2061 277.448,27€               

2022 716.690,05€               2042 489.276,96€               2062 212.938,20€               

2023 716.690,05€               2043 848.751,02€               2063 194.614,89€               

2024 716.690,05€               2044 282.081,68€               2064 179.700,92€               

2025 716.690,05€               2045 5.429.282,93€            2065 678.550,47€               

2026 716.690,05€               2046 883.903,38€               2066 2.361.766,68€            

2027 716.690,05€               2047 306.275,84€               2067 33.232,77€                 

2028 716.690,05€               2048 716.745,68€               2068 241.905,11€               
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Bijlage 5 Benodigd onderhoudsbudget mechanische riolering 
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Planjaar

Reparatie / storingen Klein preventief onderhoud Groot preventief onderhoud Update automatisering Vervangen electrische en 

mechanische onderdelen

Vervangen bouwkundig / 

civiel gedeelte

Energie & telefoon Totaal incl. VAT

2008

2009 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        322.050,00€                       

2010 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          115.800,00€                       37.500,00€                        -€                                   19.000,00€                        239.550,00€                       

2011 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          8.400,00€                          15.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        106.050,00€                       

2012 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        329.550,00€                       

2013 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          3.000,00€                          7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        96.750,00€                        

2014 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        90.750,00€                        

2015 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       115.800,00€                       1.402.500,00€                    5.000,00€                          19.000,00€                        1.844.750,00€                    

2016 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          8.400,00€                          7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        102.150,00€                       

2017 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        83.250,00€                        

2018 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       3.000,00€                          30.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        354.450,00€                       

2019 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        86.850,00€                        

2020 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          115.800,00€                       7.500,00€                          25.000,00€                        19.000,00€                        230.950,00€                       

2021 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       8.400,00€                          82.500,00€                        10.000,00€                        19.000,00€                        422.350,00€                       

2022 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        86.850,00€                        

2023 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          3.000,00€                          -€                                   -€                                   19.000,00€                        85.650,00€                        

2024 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        322.050,00€                       

2025 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          115.800,00€                       37.500,00€                        935.000,00€                       19.000,00€                        1.174.550,00€                    

2026 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          8.400,00€                          15.000,00€                        5.000,00€                          19.000,00€                        111.050,00€                       

2027 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        329.550,00€                       

2028 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          3.000,00€                          7.500,00€                          5.000,00€                          19.000,00€                        101.750,00€                       

2029 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        90.750,00€                        

2030 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       115.800,00€                       1.402.500,00€                    -€                                   19.000,00€                        1.839.750,00€                    

2031 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          8.400,00€                          7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        102.150,00€                       

2032 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        83.250,00€                        

2033 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       3.000,00€                          30.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        354.450,00€                       

2034 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        86.850,00€                        

2035 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          115.800,00€                       7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        205.950,00€                       

2036 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       8.400,00€                          82.500,00€                        -€                                   19.000,00€                        412.350,00€                       

2037 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   5.000,00€                          19.000,00€                        91.850,00€                        

2038 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          3.000,00€                          -€                                   5.000,00€                          19.000,00€                        90.650,00€                        

2039 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             -€                                   5.000,00€                          19.000,00€                        327.050,00€                       

2040 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          115.800,00€                       37.500,00€                        -€                                   19.000,00€                        239.550,00€                       

2041 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          8.400,00€                          15.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        106.050,00€                       

2042 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        329.550,00€                       

2043 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          3.000,00€                          7.500,00€                          15.000,00€                        19.000,00€                        111.750,00€                       

2044 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        90.750,00€                        

2045 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       115.800,00€                       1.402.500,00€                    -€                                   19.000,00€                        1.839.750,00€                    

2046 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          8.400,00€                          7.500,00€                          55.000,00€                        19.000,00€                        157.150,00€                       

2047 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        83.250,00€                        

2048 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       3.000,00€                          30.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        354.450,00€                       

2049 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        86.850,00€                        

2050 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          115.800,00€                       7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        205.950,00€                       

2051 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       8.400,00€                          82.500,00€                        -€                                   19.000,00€                        412.350,00€                       

2052 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        86.850,00€                        

2053 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          3.000,00€                          -€                                   -€                                   19.000,00€                        85.650,00€                        

2054 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             -€                                   -€                                   19.000,00€                        322.050,00€                       

2055 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          115.800,00€                       37.500,00€                        5.000,00€                          19.000,00€                        244.550,00€                       

2056 22.470,00€                        36.380,00€                        4.800,00€                          8.400,00€                          15.000,00€                        -€                                   19.000,00€                        106.050,00€                       

2057 22.470,00€                        36.380,00€                        243.600,00€                       600,00€                             7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        329.550,00€                       

2058 22.470,00€                        36.380,00€                        8.400,00€                          3.000,00€                          7.500,00€                          -€                                   19.000,00€                        96.750,00€                        

Kosten voor beheer en onderhoud van pompputten en kleine gemalen
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