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Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

Voorgesteld besluit
1. het Gemeentelijk Rioleringsplan VI voor de jaren 2016 tot en met 2020 vast te
stellen;
2. besluiten tot toepassing van een gemengd financieringssysteem voor het GRP VI:
deels investeringen activeren en deels sparen.
Samenvatting
Gemeenten zijn verplicht om op basis van de Wet milieubeheer een Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP is een middel om op basis van een
doorkijk naar de toekomst voor de komende jaren vast te leggen hoe er invulling
wordt gegeven aan de zorgta ken met betrekking tot afvalwater, hemelwater en
grondwater. Daarnaast vormt het GRP de basis voor de rioolheffing.
In het GRP zijn drie doelen gesteld:
1. het beschermen van de volksgezondheid;
2. nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en
uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing;
3. variant 2 biedt veel meer flexibiliteit naar de toekomst. Als er vanwege
klimaatverandering, duurzaamheidsontwikkelingen, innovaties etc. andere
investeringen nodig zijn dan we nu kunnen voorzien, kunnen we met variant 2
veel flexibeler meebewegen. Bij variant 1 zitten we na elke investering nog zo'n
60 jaar vast aan afschrijvingen terwijl we niet weten of die investering tussentijds
niet achterhaald wordt.
De huidige strategie is een jaarlijkse stijging van de rioolheffing in Dordrecht van 4%.
Deze stijging was zowel nodig om de inflatie het hoofd te bieden als om de technisch
noodzakelijke maatregelen aan het rioolstelsel te kunnen uitvoeren.
In de planperiode 2016-2020 volstaat een lagere jaarlijkse stijging om dit te
bereiken. Toch is het advies om de rioolheffing in de planperiode jaarlijks met 4% te
laten stijgen: nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de
kapitaallasten en uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing omdat er dan geen
rentekosten betaald hoeven te worden.

Voor 2016 is een tariefsaanpassing van 0,68% door u vastgesteld. Dit is gebaseerd
op de stijging van 4% verminderd met het kostenverlagend effect van de lagere
rekenrente van (van 4% naar 3,5%) op de rioolexploitatie.
Het doorvoeren van deze tariefstijgingen zal de rioolheffing in Dordrecht
een ongewijzigde strategie zou de rioolheffing uiteindelijk doorstijgen tot circa
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Met deze aanpassing voeren we ons collegeprogramma uit door er voor te zorgen,
dat de lokale lasten op de lange termijn zo laag mogelijk blijven.

Inleiding
Gemeenten zijn verplicht om op basis van de Wet milieubeheer een Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP is een middel om op basis van een
doorkijk naar de toekomst voor de komende jaren vast te leggen hoe er invulling
wordt gegeven aan de zorgtaken met betrekking tot afvalwater, hemelwater en
grondwater. Daarnaast vormt het GRP de basis voor de rioolheffing. De planperiode
van het vigerende GRP loopt tot en met 2015. De planperiode van het voorgestelde
GRP is 2016-2020.

Doelstelling
Het GRP is een wettelijk beleidsstuk dat past binnen de kaders van wet- en
regelgeving. Om het beleid de juiste richting te geven, is het belangrijk om doelen in
de toekomst te bepalen die gebaseerd zijn op een visie op hoe de (verre) toekomst
eruit zal zien. In het GRP zijn drie doelen gesteld:
1. het beschermen van de volksgezondheid;
2. het leveren van een bijdrage aan veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving;
3. het leveren van een bijdrage aan de bescherming van milieu en natuur.
Eén van uitgangspunten bij het opstellen van het GRP was om een duidelijk verband
aan te brengen tussen de verschillende activiteiten die de komende planperiode
plaatsvinden, en de bijdrage die deze activiteiten leveren aan het behalen van
bovenstaande doelstellingen. Zo gaat dit GRP in op de manier waarop we in de
planperiode 2016-2020 invulling geven aan de drie zorgplichten: voor afvalwater,
hemelwater en grondwater.
De belangrijkste activiteiten om in de planperiode de doelen te bereiken zijn:
De vervanging van 13,5 kilometer riool.
Hogedrukreiniging en camera inspectie van circa 130 kilometer riool.
Een onderzoek naar de mogelijkheden om wateroverlast zoals die op 31 augustus
2015 op diverse locaties in de stad is opgetreden in de toekomst zoveel mogelijk te
beperken.

De aansluiting van ruim 50 ongerioleerde panden in de nabijheid van De Hoven op
het gemeentelijke rioolstelsel.
Een onderzoek, in nauwe samenwerking met het waterschap, naar de herkomst
van "rioolvreemd water" in de riolering. Het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid
water die niet in de riolering thuis hoort, bijvoorbeeld grondwater of
oppervlaktewater.
Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van assetmanagennent op
rioolbeheer.
Als uitwerking van het Bestuursakkoord Water zijn er onderzoeken gestart naar
samenwerking met de gemeente Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Vanuit Smart City wordt onderzocht of het meten van de grondwaterstand in de
openbare ruimte (deels) geautomatiseerd kan worden.
Daarnaast zetten we onze reguliere activiteiten voort:
Het actueel houden van alle gegevens van het Dordtse rioolstelsel in het
rioolbeheersysteem.
Het dagelijks onderhoud van 135 rioolgemalen.
Het oplossen van en adviseren bij klachten van burgers.
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Het uitvoeren van reparaties aan het rioolstelsel.
Het dagelijks beheer, voor zover technisch mogelijk en doelmatig, van de
grondwaterstand in de openbare ruimte.
De periodieke reiniging van 42.000 kolken.
Baggerwerkzaamheden.
Afstemming met het waterschap Hollandse Delta bij uitbreidingen op het gebied
van riolering en zaken die van invloed zijn op de overname van afvalwater bij de
zuivering.
Argumenten
1. Gemeenten zijn verplicht om op basis van de Wet milieubeheer een GRP op te
stellen. Het vigerende GRP verloopt per 1 januari 2016.
2. Nu sparen leidt op lange termijn tot een forse verlaging van de kapitaallasten en
uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing.
Kanttekeningen en risico's
Het GRP kent, los van de keuze in varianten, een risico op vertraging van
investeringen. De investeringen in groot onderhoud en vervanging van riolen zijn
gebaseerd op planningen waar de technische noodzaak bepalend is. Dit wordt
meerjarig bepaald. De afgelopen jaren is te merken dat de feitelijke realisatie
(uitvoering) van deze projecten regelmatig vertraagd wordt. De belangrijkste
oorzaken hiervan zijn de toegenomen complexiteit van de werkzaamheden door het
intensiever betrekken van inwoners en belanghebbenden op onderwerpen als
bereikbaarheid en participatie zoals Dordt aan Zet en de koppelingen die we steeds
vaker maken met andere stakeholders om efficiënter te werken met co-creatie b.v.
met woningcorporaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn het aansluiten op
vernieuwingsprogramma Dordt West, aansluiten bij aanleg warmtenet van HVC en
aansluiten op de planning van havenbedrijf Rotterdam voor het Zeehavengebied.

Dit betekent dat wij niet meer eenzijdig een planning kunnen maken en deze kunnen
uitvoeren. Hier is onze prognose veelal nog wel op gebaseerd waardoor vertraging en
onderbesteding ontstaan. Om beter aan te sluiten op deze nieuwe realiteit gaan we
de programmering, de voorbereiding en uitvoering van onze projecten meer integraal
oppakken en stemmen we de (financiële) planning hierop af. Om dit succesvol te
doen zorgen we voor een stringentere sturing op het gehele proces (vergelijkbaar
met de aanpak van de Intensivering Wegen).
Dit betekent dat we in de planning van rioolprojecten bij de projecten die sterk
afhankelijk zijn van derden de onzekerheid van uitvoering incalculeren. Dit zal leiden
tot lagere financiële prognoses en resulteren in kleinere afwijkingen op planning en
financiën.

Kosten en dekking
We stellen u voor om een andere variant te kiezen voor de dekking van de
toekomstige investeringen in de riolen dan het tot nu toe gehanteerde model. Dit
doen we omdat het doorzetten van de huidige manier op termijn door oplopende
kapitaallasten zorgt voor onacceptabel hoge tarieven.

Indien we nu kiezen voor het toegroeien naar sparen voor rioolinvesteringen maakt
dat de tarieven op lange termijn lager. Wel zorgt dit ervoor dat we een spaartegoed
moeten gaan opbouwen en daartoe de tarieven de eerste periode jaarlijks met 4%
verhogen.
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In dit voorstel hebben we de huidige variant 1 afgezet tegen variant 2. Variant 1
houdt in dat we blijven investeren met volledige kapitaallasten (afschrijving plus de
interne rekenrente). Bij variant 2 gaan we nu sparen om toekomstige investeringen
deels met eigen middelen te kunnen doen. Daarbij vervallen de rentekosten.
Financiële regelgeving

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) merkt riolering aan als een
investering van economisch nut omdat de gemeente immers baten via de rioolheffing
krijgt. Conform de nota Waarderen en Afschrijven activeert en schrijft de gemeente
af op de investeringen.
Het BBV staat ook toe om te sparen vanuit de rioolheffing: de jaren voor de
investering vanuit de rioolheffing sparen in een spaarvoorziening en de investering
out -of -pocket dekken. Hierbij wordt zowel de waarde van de investering als de
ingezette spaarmiddelen op de balans gezet. Beide varianten die zijn uitgewerkt
vallen binnen de kaders van de BBV en uw nota Waarderen en Afschrijven.
Toelichting varianten
De ontwikkeling van de rioolheffing is vormgegeven door middel van twee varianten;
variant 1 zoals de huidige praktijk in onze gemeente, en variant 2 waarmee de
voorziening wordt ingezet om met spaarbedragen te activeren investeringsbedragen
te verlagen (door out of pocket investeringen bedragen niet te kapitaliseren).

In variant 1 bouwen we, doorlopend, een enorme renteschuld op (geld lenen kost
geld). De huidige praktijk is dat we investeringen kapitaliseren en voor (variërend
van het stelselonderdeel) van 20 tot 60 jaar rente en afschrijving over investeringen
betalen. De voorziening wordt in deze variant ingezet als "egaliserende" voorziening,
waarbij telkens getracht wordt het saldo aan het einde van iedere planperiode
(telkens om de 5 jaar) op 0 te laten sluiten.
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In variant 2 gaan we investeringen in afnemende mate activeren; we sparen om
investeringen direct te kunnen betalen. Het rente-aandeel in de rioolheffing wordt
daarmee lager, waarmee de uiteindelijke heffing op een lager niveau uitkomt. Het
idee erachter is dat we zo minder financieringslasten opbouwen.

Bijkomend voordeel, wanneer we de lasten niet over de gehele technische levensduur
uitsmeren, is dat we minder vastzitten aan nog langlopende lasten. Gezien innovaties
in de sector is het maar de vraag of we over 30 jaar nog steeds schoon en vuilwater
op grote schaal in buizen stoppen. Het zou onze adaptieve capaciteiten om innovaties
mee te nemen remmen, als we over 30 jaar nog maar de helft van de afschrijving
hebben gedaan en we dus door het kapitaliseren "vastzitten" aan de buis van
vandaag.

IN
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Effecten op tarieven rioolheffing
De kapitaallasten over alle gedane investeringen voor rioolvervangingen zijn
inmiddels opgelopen tot meer dan de helft van de totale jaarlijkse kosten van het
beheer en onderhoud van het rioolstelsel. Bij een ongewijzigde strategie zal dit
aandeel in hoog tempo nog verder oplopen. Om de oplopende kapitaallasten en de
noodzakelijke investeringen te kunnen blijven bekostigen, zou de rioolheffing bij
ongewijzigde strategie uiteindelijk doorstijgen tot circa C 400,- in de tweede helft van
deze eeuw.

Bij variant 2 worden op termijn nieuwe projecten direct out of pocket betaald. Dit is
mogelijk door het opbouwen van een spaarbedrag waardoor minder investeringen
hoeven te worden gekapitaliseerd en op de lange duur worden alle projecten out of
pocket gefinancierd. Dit leidt op korte termijn tot een lagere stijging van de
kapitaallasten. Op lange termijn leidt dit tot een forse verlaging van de kapitaallasten
en uiteindelijk tot een bijna 40% lagere rioolheffing dan bij een ongewijzigde
strategie. Dit vraagt wel ruimte om een spaartegoed op te bouwen.
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In onderstaande grafiek ziet u de verschillen in beide varianten uitgedrukt in de
toekomstige rioolheffing. De rioolheffing (eigenaarsdeel + gebruikersdeel) in de
gemeente Dordrecht in 2015 bedraagt C 170,72,-. Dit is lager dan het landelijke
gemiddelde van C 189,-.

U heeft voor 2016 is een eenmalige tariefsaanpassing van 0,68% vastgesteld, dat
resulteert in een rioolheffing in Dordrecht (eigenaarsdeel + gebruikersdeel) van
C 171,81 in het jaar 2016.
In variant 1 hoeven de eerstkomende jaren de tarieven slechts beperkt te stijgen,
maar in de toekomst zijn er forse stijgingen benodigd. Zo loopt het tarief uiteindelijk
op naar C 405,- in 2070, dat is C 171,- per jaar meer dan bij variant 2 betaald wordt
in 2070.

In variant 2 blijft de rioolheffing de komende 15 jaar jaarlijks met 4% stijgen om een
spaarsaldo op te bouwen. Dit heeft zijn weerslag in hogere tarieven dan bij variant 1
tot 2050, het grootste jaarlijkse verschil valt in 2035, het verschil is dan C 65,-. Nu
sparen leidt op lange termijn tot fors lagere riooltarieven, u ziet dat de verschillen in
tarieven na het omslagpunt in 2050 fors oplopen. Dit komt ook doordat we de
tarieven in de toekomst naar beneden kunnen bijstellen bij variant 2.
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Duurzaamheid
Vanuit historisch perspectief is het primaire doel van de rioleringszorg het
beschermen van de volksgezondheid. Vanaf ongeveer 1.900 zijn in de steden van
Nederland - waaronder in Dordrecht - op grote schaal rioolstelsels aangelegd om de
hygiëne in de steden te verbeteren. Dit doel is nog steeds relevant en dat zal ook in
de toekomst zo blijven.
In de loop van de tijd zijn het veilig stellen van de leefomgeving en het beschermen
van het milieu als doel aan de rioleringszorg toegevoegd. Ook deze doelen zullen nog
lang blijven bestaan. Wellicht ontstaan uit de visie op termijn nieuwe doelen
(bijvoorbeeld met betrekking tot het terugwinnen van energie of grondstoffen).
Zo ver is het nu echter nog niet.
Wel wordt bij vervanging van rioolgemalen rekening gehouden met het
energieverbruik. De nieuwe gemalen zijn circa 20% tot 25% zuiniger.
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Communicatie en inclusief beleid
Het plan zal na vaststelling door de gemeenteraad ter inzage worden gelegd. Dit is
een wettelijke verplichting. De inzagetermijn zal vier weken bedragen. De volledige
tekst van het plan is voor iedereen te raadplegen via de gemeentelijke website.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De uitkomst van het onderzoek naar wateroverlast in de stad bij extreme neerslag zal
in de tweede helft van 2016 aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.
Het college van Burgemeester en Wethouders vantpordrecht
de secretaris
de bu lemeester

M.M. van der Kraan
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