
RIDDERKERK 

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk 
p/a Griffie 

Uw brief van: 
Uw kenmerk: 
Bijlage(n): 

Ons kenmerk: 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

50729 
Arjan Goedhart 
0180 698370 
a.goedhart@bar-organisatie.nl 

O· B · MRT 2019 
Betreft: bedrijfsvoering inzake beheer en onderhoud riolering 

Geachte raadsleden, 

In 2017 stelde u het Gemeentelijke rioleringsplan GRP 2018 - 2022 vast. Wij zijn nu anderhalf jaar verder 
en willen u betrekken bij de voortgang van de beleidsuitvoering. 

Aanleiding 
Wij vinden het adequaat beheren en onderhouden van de riolering een belangrijke zaak. Door het 
rekenkameronderzoek dat in 2018 plaatsvond in Barendrecht zien wij punten om onze bedrijfsvoering 
verder te verbeteren. Vooral het functioneren speelt daarbij in het licht van klimaatverandering een 
belangrijke rol. Ook handhaven wij voor onze inwoners een betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte. Disfunctioneren van de riolering kan onze betrouwbaarheid als bestuur schaden. 

De riolering is een belangrijke pijler voor de gezondheid van mens en dier. Om die reden hebben wij u 
destijds in de aanloop naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015 een presentatie gegeven, 
genaamd 'riool en raad'. Vervolqens hebben wij in 2016 een excursie voor u georganiseerd. Beide 
bijeenkomsten zijn goed bezocht en vooral de laatstgenoemde heeft een indruk van het dagelijks beheer 
gegeven. Daarom heeft u tijdens de behandeling van het GRP 2018 - 2022 gevraagd om herhaling. 

In uw vergadering van 22 februari 2018 heeft u ingestemd met het scenario 'evenwichtig 
toekomstbestendig beleid'. Op 16 april vertellen wij u wat de stand van zaken is. Vooruitlopend op deze 
bijeenkomst geven wij u alvast met deze brief een vooruitblik. 

Wij zien het als volgt: 
Er zijn nog geen eenduidige afspraken gemaakt ten aanzien van de instandhouding van de riolering en 
het behouden van een bepaald kwaliteitsniveau of het streven naar een bepaald kwaliteitsniveau. Om de 
sturing van uw raad te bevorderen, verbeteren wij - in de aanloop naar een nieuw GRP - de 
informatievoorziening. Dat doen wij in het licht van klimaatverandering en met behulp van de uitkomsten 
van risicodialogen met maatschappelijke partners, die in 2019 en 2020 zullen plaatsvinden. Wij gaan met 
u in gesprek om de noodzakelijke sturing in praktijk te brengen. Het doel is dat u inzicht heeft in de 
effecten voor de kwaliteit van de riolering als er wijzigingen in de financiële middelen of activiteiten 
plaatsvinden. 



1. Wij informeren u actief over de mogelijke beleidskeuzes ten aanzien van het rioleringsbeleid, in relatie 
tot klimaatverandering. 

Door in te zetten op een duurzame toekomst wordt samen met gebruikers van de werk-, woon-, en 
leefomgeving ingezet op een integrale benadering. De opbrengsten hiervan zijn niet altijd exact in 
euro's uit te drukken. Wij informeren u daarom actief bij het maken van het nieuwe GRP. Een 
natuurlijk moment lijkt de periode na de risicodialogen, waarbij wij u zullen betrekken. Daarnaast 
presenteren wij jaarlijks de operationele planning waarin de financiering en relatie met het GRP 
opgenomen is (beheerplan). U krijgt hierdoor gelegenheid om te controleren en bij te sturen. 

2. Wij maken een afwegingskader voor de rioolvernieuwing met daarin maatstaven of een andere 
afwegingsmethode voor het bepalen van benodigde rioo/vernieuwing (reparatie, relinen en 
vervangen), inclusief de risico's die de gemeente acceptabel acht. 

Systematisch onderzoeken wij het functioneren en de toestand van de riolering. Verbeteringen 
voeren wij uit met het oog op klimaatverandering. Dit alles is samenhang met ruimtelijke 
ontwikkelingen en integraal met de reconstructie van wegen en groen. 

3. Wij laten bij de uitvoering gemaakte keuzes vastleggen, evalueren de uitvoering en stellen zonodig het 
afwegingskader bij en bepalen (bij implementatie van het risicogestuurd rioolbeheer) wat de effecten 
zijn op de kwaliteit en leeftijdsontwikkeling van de riolen op de lange termijn. Wij informeren u 
hierover, zodat u de kosten en de toekomstige kwaliteit in samenhang kan afwegen. 

Door u een terug- en vooruitblik te geven in de operationele plannen, ontstaat een beeld van de 
kwaliteit op langere termijn. Het opstellen van een afwegingskader is een theoretische benadering van 
rioolbeheer. Tijdens de uitvoering van projecten moeten geregeld keuzes worden gemaakt, omdat de 
ondergrondse infrastructuur vaak anders ligt dan op tekeningen staat weergegeven. Daarnaast spelen 
er ook zaken als stedelijke vernieuwing en wijziging in gebruik van de openbare buitenruimte. Met 
andere woorden: er wordt vaak om maatwerk gevraagd. 

4. Wij stemmen de inspectiestrategie mede af op de leeftijd van de riolen, bijvoorbeeld door jongere 
riolen te inspecteren om de drie reinigingscycli (21 jaar) en oude riolen en riolen in matige/slechte 
staat bij elke reinigingscyclus (7 jaar). 

Wij leggen de herziene inspectiestrategie vast en rapporteren aan u over de uitvoering en gevolgen 
van eventuele afwijkingen. 

5. Wij zetten de huidige financieringswijze voor rioo/vervanging voort (d.w.z. investeringen vanuit 
vervangingsvoorziening). Dit beperkt de rentekosten, de rentegevoeligheid en het aandeel niet 
beïnvloedbare vaste lasten. 

6. Het door de gemeente in 2018 afgeronde project 'Basis op Orde' (BAR-breed) is erop gericht het 
financiële administratiesysteem te verbeteren. 
a) Wij voeren de inhoudelijke toetsing en controle op begroting en realisatie van 

rioleringsactiviteiten in. 
b) Wij stellen realistische ramingen van activiteiten op en leggen de uitgevoerde activiteiten 

periodiek vast in verantwoordingsdocumenten. Dit is noodzakelijk om de uitvoering en 
voortgang van het rioleringsbeleid te monitoren en bij te sturen indien nodig. 

De genoemde punten leggen wij vast in een operationele planning. In de operationele planning - dat een 
hoofdstuk van het integrale beheerplan openbare ruimte is - tonen wij de jaarplannen en evaluatie van de 
uitgevoerde plannen. Dat doen wij zowel technisch als financieel. 

Ten slotte: 
Met onze aanpak houden wij de riolering toekomstbestendig in stand. Dat is een belangrijk. speerpunt 
voor ons om de gevolgen van het veranderende klimaat te adapteren. 
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Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, = de ~cretaris, 
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