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Aan : Raad  

 
Van : College 

 
Datum : 15 juni 2010 

 
 
Onderwerp 

 
: 

 
Aanpassingen in het Raadsvoorstel en de tabel voor kostendekking 
behorende bij het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 (GRP3) 
 

 
 
Op 11 februari 2010 heeft de raad geconcludeerd dat de financiële paragraaf van het 
GRP 3 niet voldoende duidelijk is. 
 
Het GRP 3 dat nu aan de Raad ter vaststelling wordt aangeboden is wat betreft het te 
ontwikkelen beleid niet gewijzigd. Ook in de voorgestelde maatregelen voor 
vervanging, renovaties en verbeteringen zijn geen wijzigingen ten opzichte van het 
eerder gepresenteerde GRP 3. 
 
De financiële paragraaf en de bijbehorende berekeningswijze voor de tabel voor 
kostendekking is in het nu voorliggende GRP 3 op drie punten aangepast.  
  
1) In het raadsvoorstel nu wordt gevraagd te besluiten over alle afschrijvingstermijnen 
(en niet alleen over de gewijzigde termijn voor de vrijverval rioleringsonderdelen): 
 
Onderdeel van de riolering Afschrijvingstermijn in  

GRP 1 en 2 
Voorgestelde 

afschrijvingstermijn 
In GRP 3 

Vrijverval riolering 25 jaar 40 jaar 
Pers riolering; de buizen en 
de betonnen putten 
(bouwkundig deel van de 
mechanische riolering) 

 
25 jaar 

 
25 jaar 

Pompen/gemalen en het 
elektrische deel om deze te 
bedienen(schakelkasten) 
(de mechanisch elektrische 
onderdelen van de 
mechanische riolering) 

 
15 jaar 

 
15 jaar 

 
 
Voor verrekening van de historische kapitaallasten wordt voor een pragmatische 
benadering gekozen waarbij voor alle historische kapitaallasten een 
afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt gehanteerd. Dit omdat op dit moment slechts 
een klein deel van de ‘niet–vrijverval’ riolering nog niet is afgeschreven. Financiële 
consequentie hiervan is dat het bedrag hiervoor opgenomen in de tabel voor 
kostendekking op korte termijn iets te laag is. Op langere termijn maakt dit geen 
verschil, zeker niet omdat het grootste deel van de mechanische riolering (bijna alle 
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pompen/gemalen) staat gepland voor vervanging in 2015.  Op dat moment worden de 
hierboven vermelde afschrijvingstermijn gehanteerd. 
2) In de vergadering van de Raad op 25 maart 2010 bent u geïnformeerd over de stand 
van zaken per 31-12-2009 van de investeringskredieten. De Raad heeft hierover 
besloten om een aantal kredieten te handhaven en de restant bedragen te laten 
vervallen. Het gaat hier om de onderstaande bedragen: 
 
 Oorspronkelijk 

krediet 
Bedrag nog nodig Bedrag dat vervalt 

GRP 2005 € 1.910.320 € 227.000 €   69.697 
GRP 2006 € 1.757.820 € 230.000 € 129.540 

GRP 2007 € 1.187.002 € 380.000 € 165.478 
GRP 2008 € 1.280.000 € 280.000 € 246.359 
 
Rente en afschrijving over het in elk jaar vrij gevallen restant bedrag zijn in de tabel 
voor kostendekking verrekend. 
 
Kredieten GRP 2 Activiteit Start Gereed Bedrag Opmerking 
Rioleringsplan 2005 3e Loosterweg Mei 

2010 
4e kwartaal 
2010 

€ 150.000,- Is nu in uitvoering 

 Afwikkeling Hoogevest 
Bouw 

2008 Niet bekend € 77.000,- I.v.m. faillissement van 
Hoogevest Bouw en 
afwikkeling door de curator 
kan dit proces enige jaren 
duren 

Rioleringsplan 2006 Bedrijventerrein 
Hillegommerbeek 

4e 
kwartaal 
2009 

4e kwartaal 
2010 

€ 230.000,- Is nu in uitvoering 

Rioleringsplan 2007 Herstelverplichting BBL 
Parklaan 

4e 
kwartaal 
2010 

Eind 2011 € 380.000,- Bij aanleg is een leiding 
verkeert gelegd waardoor 
het stelsel onvoldoende 
functioneert. De aannemer 
van dit werk, Hoogevest 
Bouw, is failliet 

Rioleringsplan 2008 Horst ten Daallaan 4e 
kwartaal 
2009 

4e kwartaal 
2010 

€ 280.000,- Is nu in uitvoering 

 
 
3) De gereserveerde bedragen voor investeringen uit 2009 en de geplande 
investeringen voor 2010 en 2011 zijn in de tabel voor kostendekking aangepast aan 
de realiteit zoals bekend op dit moment.  
 
Kredieten GRP 2 Activiteit Start Gereed Bedrag Opmerking 
Rioleringsplan 2009 2e en 3e Loosterweg 2010 Eind 2011 € 161.881,- 3e Loosterweg is in 

uitvoering, 2e Loosterweg is 
in voorbereiding 

 N208 2011 2012 € 600.000,- In afwachting 
besluitvorming N208 
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Kredieten GRP 3 Activiteit Start Gereed Bedrag Opmerking 
Rioleringsplan 2010 Maerten Trompstraat, 

verbeteren 
hydraulische 
afvoercapaciteit 

2010 2011 € 210.000,- Vervangen bestaand riool in 
Weeresteinstraat,en Maerten 
trompstraat met een 
grotere diameter 

 Bergbezinkvoorziening 
Weerlan 

2010 2012 € 340.000,- In overleg met 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland wordt gezocht naar 
een alternatief voor de 
bergbezinkvoorziening. In 
dat geval valt een deel van 
het krediet vrij. 

 Verhogen 
overstortdrempel 
Hillinenweg, Singel en 
Divonalaan 

2010 2010 € 3.000,- Verhogen van 3 
overstortdrempels conform 
eisen van de keur van het 
Hoogheemraadschap 

 Bethlehemslaan 
aansluiting 
buitengebied op de 
riolering 

2010 2010/2011 € 20.000,- Nog 1 ongerioleerd pand 
aansluiten 

 Mechanische riolering 2010 2011 € 30.000,- Vervanging pompen 
 Vervanging riolering 

van den Endelaan en 
omgeving 

2011 2012/2013 € 645.000,- Vervanging bestaande riool, 
opgenomen in de 
werkzaamheden 
reconstructie N208 

 
 
Geconstateerd is dat het bedrag wat gereserveerd is in 2010 voor vervanging en 
renovatie  van de vrij verval riolering niet in 2010 wordt uitgegeven maar in 2011. Dit 
hiervoor gereserveerde bedrag is voor vervanging van de riolering in de N208. Dit werk 
start in 2011 waardoor ook de uitgaven voor vervanging van de riolering in de N208 
opschuiven naar 2011. Hierdoor is het bedrag voor vervanging en renovatie voor 
vrijverval-riolering in 2011 verdubbeld naar  
€ 1.290.042,-. 
 
Wat nieuw is aan het GRP 3 ten opzicht van eerdere GRP’s is het voorstel om te komen 
tot een voorziening voor vervanging en renovatie en een voorziening in te stellen voor 
groot onderhoud van de riolering: 
 

1. Een voorziening voor vervanging en renovatie in te stellen. 
De rioolheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. De 
investeringsbedragen per jaar zijn echter niet gelijk. Grote fluctuaties in de 
heffing aan de burger zijn anderzijds niet gewenst. Daarom is in het GRP is  een 
berekening gemaakt van de benodigde bedragen die gestort/onttrokken 
worden aan de voorziening voor vervanging en renovatie. Hiermee zullen de 
tarieven jaarlijks slechts marginaal fluctueren. 

 
2. Een voorziening voor groot onderhoud riolering in te stellen. 

Door jaarlijks een bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud 
voorkomen we dat er telkens aan het einde van het jaar bedragen geoormerkt 
moeten worden. Tevens wordt hiermee bereikt dat de tarieven van de rioolheffing 
een gelijkmatig karakter krijgen en minder verhoogd hoeven te worden. (zie bijlage 
waarin zichtbaar wordt gemaakt middels een berekening wat de consequenties zijn 
voor het tarief van de rioolheffing bij wel en niet instellen van deze voorziening) 
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