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Onderwerp: verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld vast te stellen: 

1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vGRP5) 
2. De hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2013-2017 
3. Alternatief 3 voor de rioolheffing. De vervanging van riolering wordt hierbij direct bekostigd, 

hiertoe wordt een voorziening gevormd. De vervanging van de gemalen wordt 
afgeschreven. Het tarief stijgt in dit alternatief 3% per jaar exclusief inflatiecorrectie. 

 
 
2. Aanleiding 
In de Wet milieubeheer (Wm), artikel 4.22 is vastgesteld dat de gemeente verplicht is een verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het bij dit voorstel gevoegde vGRP 5 is daarom 
een logisch vervolg op het GRP 4 2008-2011. Het GRP 4 is met 1 jaar verlengd, zodat het vGRP 
samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard kon worden opgesteld.  
 
 
3. Aspecten 
Zorgplicht 
In het vGRP wordt het beleid van de gemeente vastgelegd ten aanzien van drie zorgplichten: 

- doelmatige inzameling en doelmatig transport van stedelijk afvalwater 
- doelmatig beheer van het afvloeiende hemelwater in stedelijk gebied 
- doelmatige verwerking van overtollig grondwater in stedelijk gebied 

 
De zorgplicht ten aanzien van stedelijk afvalwater was vanuit het verleden al een verplichting. De 
zorgplicht ten aanzien van hemelwater is op papier nieuw, maar in de praktijk in de oude GRP’s al 
vaak ingevuld. Met de grondwaterzorgplicht heeft de gemeente wel nieuwe taken toegewezen 
gekregen. Vanwege de nieuwe zorgplichten wordt bij nieuwe GRP’s vaak gesproken over verbrede 
GRP’s (vGRP). 
 
Evaluatie 2008-2012 
In het vGRP 5 is een evaluatie uitgevoerd van de activiteiten in de periode 2008-2012. Uit deze 
evaluatie volgt dat behoudens de vervanging van het eindgemaal P01 (Poesiatstraat) en de aanleg 
van drukriolering aan de Oostmolendijk / Oudelande vrijwel alle geformuleerde maatregelen in de 
periode 2008-2012 zijn uitgevoerd. Veel aandacht is uitgegaan naar het in beeld brengen van de 
toestand van de riolering door middel van inspecties. Daarnaast is veel geïnvesteerd in vervanging 
van riolering en gemalen, en is een nieuw Basisrioleringsplan (hydraulische berekeningen) 
opgesteld. Wateroverlast in met name de Kerkweg is aangepakt en in de oudere wijken is 
onderzoek gedaan naar de grondwaterstand. De vervanging van de volledige hoofdpersleiding was  
niet voorzien in het vorige GRP, maar is door de slechte kwaliteit van de leiding in 2011/2012 wel 
uitgevoerd. 
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Huidige situatie 
Uit de beschrijving van de huidige situatie volgt dat er relatief veel oude riolering aanwezig is met 
een aanlegjaar voor 1953. Ondanks dat de kwaliteit van het riool over het algemeen goed is, krijgt 
Ridderkerk daarom de komende jaren te maken met toenemende vervangingskosten. Gezien de 
kwaliteit van het riool is gekozen om de theoretische levensduur van het riool te verlengen van 60 
naar 70 jaar. 
 
Strategie 2013-2017 
De strategie voor de komende jaren is met name gericht op: 

- Vervanging van riolering als de kwaliteit en het functioneren daar aanleiding toe geven. 
- Vervanging en renovatie van gemalen en drukgemalen. 
- Aanleg van drukriolering aan de Oostmolendijk, Oudelande. 
- Afkoppelen van verhard oppervlak langs de Waal. 
- Verdere uitwerking van de samenwerking tussen de BAR-gemeenten en het waterschap. 

 
Overleg 
Bij het opstellen van het vGRP 5 is overleg gevoerd met het Waterschap Hollandse Delta en de 
gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. De ingebrachte opmerkingen zijn verwerkt in het 
vGRP.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Nadat dit vGRP 5 door uw raad is vastgesteld zal: 

- het raadsvoorstel als bijlage aan het vGRP 5 worden toegevoegd; 
- de vaststelling van het vGRP 5 bekend worden gemaakt in het huis-aan-huisblad De 

Combinatie en op de website van de gemeente; 
- uitvoering worden gegeven aan de maatregelen zoals opgenomen in de strategie van het 

vGRP 5. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Kosten 
Voor de planperiode 2013-2017 zijn begroot: 

- de totale investeringsuitgaven op € 10.200.000,- 
- de jaarlijkse exploitatiekosten lopen op van € 3.159.000 in 2013 tot € 3.708.000 in 2017, 

door toenemende kapitaalslasten.  
- investeringen inzake rioolvervangingen (de komende jaren € 705.000 per jaar) worden 

gedekt uit een daartoe te vormen voorziening vervanging riolering. De dotatie aan deze 
voorziening wordt gedekt uit de tariefegalisatiereserve. 

Voor de vervolgjaren tot en met 2052 is rekening gehouden met investeringen voor vervangingen 
en de jaarlijkse exploitatielasten.  
 
Kostendekking 
Gekozen is voor variant 3: met ingang van 2013 wordt de vervanging van de riolering direct 
bekostigd, de vervanging van gemalen en andere investeringen (zoals afkoppelen langs de Waal) 
worden nog wel afgeschreven. De drie varianten kostendekking zijn beschreven in het verbreed 
GRP5 op pagina 53 t/m 56.   
 
De variant 3 is gekozen op grond van de volgende argumenten: 
 

- De kapitaalslasten en daarmee de rioolheffing worden voor toekomstige generaties in de 
hand gehouden.  
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- Notities van de commissie BBV en de Stichting Rioned uit 2009 en 2012 geven expliciet 
aan dat vervangingsinvesteringen bij riolering in het jaar van uitvoering afgeboekt kunnen 
worden. In het verleden was hier veel onduidelijkheid over. 

- De gemeente Barendrecht stapt ook over van afschrijven van investeringen naar directe 
financiering. Albrandswaard zal gedeeltelijk de overstap maken naar directe financiering. 

- Ridderkerk heeft een relatief lage rioolheffing vergeleken met gemeenten van een 
vergelijkbare grootte (Benchmark rioleringszorg, 2010). Ook ten opzichte van Barendrecht 
en Albrandswaard is de rioolheffing in Ridderkerk laag. Barendrecht hanteert drie tarieven: 
 
Eenpersoonshuishouden: €  91,- 
Tweepersoonshuishouden: € 174,- 
Drie of meerpersoonshuishouden: € 268,- 
 
De gemeente Albrandswaard hanteert twee tarieven: 
 
Eenpersoonshuishouden: € 174,- 
Meerpersoonshuishouden: €  232,- 
 
De ontwikkeling van de rioolheffing bij alternatief 3 is als volgt: 
2013:   € 75,- gebruikersdeel en € 75 eigenarendeel 
2014:   € 77,- gebruikersdeel en € 77 eigenarendeel 
2015:   € 80,- gebruikersdeel en € 80 eigenarendeel 
2016:   € 82,- gebruikersdeel en € 82 eigenarendeel 
2017:   € 85,- gebruikersdeel en € 85 eigenarendeel 
 
Een rioolheffing van € 85,- eigenarendeel en € 85,- gebruikersdeel in 2017 is in vergelijking 
met andere gemeenten nog steeds relatief laag. Definitieve vaststelling van de jaarlijkse 
tarieven rioolheffing gebeurt in de begrotingsvergadering van de raad. Alle genoemde 
bedragen zijn exclusief inflatiecorrectie.  
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