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Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport quick scan kostendekking rioolheffing

Geachte leden van de Rekenkamer,
Allereerst onze dank voor het onderzoeksrapport “Quick Scan kostendekking rioolheffing” en
waarin u de mate van kostendekkendheid van de tarieven in relatie tot de vraag naar de
toereikendheid van de bijbehorende voorziening heeft onderzocht.
De hoofdconclusie is dat het tarief 100% kostendekkend is en dat de bijbehorende voorziening
toereikend is om het tarief de komende jaren gelijk te houden. Het college neemt met
tevredenheid kennis van het rapport en deelt deze conclusie.
Wij danken u voor de aanbevelingen die in dit rapport zijn gegeven en voor het feit dat u
ons in de gelegenheid stelt te reageren op de aanbevelingen. Hiervan maken wij graag gebruik.
Wij doen dit door de aanbevelingen in het kort aan te halen en direct aansluitend leest u de reactie
van het college.
Aanbeveling 1.
Door gedragsbeïnvloeding, waardoor het riool minder belast wordt.
Deze aanbeveling sluit goed aan bij het reeds gestarte communicatietraject riolering, waarmee
door flyers, krantberichten en de inzet van sociale media maandelijks een onderwerp over gebruik
en problemen met riool onder de aandacht wordt gebracht.
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Aanbeveling 2.
Door bij de prioriteitstelling voor onderhoud en vervanging onderscheid te maken tussen
gebieden bijvoorbeeld “stedelijk gebied”, “bedrijventerreinen”, “dorpen” en
“buitengebied”.
Prioritering van onderhoud en vervanging gebeurt op basis van technische noodzaak gecombineerd
met de functie en het gebruik van het riool. hierbij wordt impliciet onderscheid gemaakt in de
ligging van het riool. We gaan dit bij de invoering van Risicogestuurd Beheer expliciet maken in de
voor te leggen keuzes.
Aanbeveling 3.
Door risico gestuurd beheer. In het afvalwaterbeleidsplan is impliciet gekozen voor 20%
verlaging van de investeringen ten opzichte van de theoretische vervanging. Dat terwijl uit de
praktijk blijkt dat ook gekozen zou kunnen worden voor maximaal 35%. Hoe hoger de
verlaging, des te meer risico er is dat de investeringen toch de geraamde bedragen
overschrijden.
Risicogestuurd beheer houdt in dat de benodigde investeringen in de komende 5 jaar bepaald
worden op basis van technische noodzaak gecombineerd met de functie en het gebruik van het
riool. Voor de langjarige investeringen, in de jaren 6 tot en met 20, wordt in de doorrekening
uitgegaan van de theoretische looptijd met daarop een correctie van 20%. Dit kan omdat in de
praktijk is gebleken dat het Risicogestuurd Beheer gemiddeld leidt tot lagere investeringen dan de
theoretische kosten.
De genoemde 35% verlaging op de theoretische kosten van langjarige investeringen komt voort uit
de pilot Risicogestuurd Beheer die is uitgevoerd door de samenwerking in de waterketen. Bij die
maximale verlaging behoort echter ook de acceptatie van het grotere risico dat het tarief ineens
verhoogd moet worden. Als over 5 jaar namelijk uit de inspecties blijkt dat de benodigde
investeringen hoger zijn dan ingeschat, kan de voorziening ontoereikend zijn.
Bij de actualisering van het afvalwaterbeleidsplan zal het Risicogestuurd Beheer verder worden
uitgewerkt en ter besluitvorming worden voorgelegd.
We willen nogmaals danken voor het uitgevoerde onderzoek, zijn tevreden met de door u
getrokken conclusies en hebben hierboven aangegeven hoe we met uw aanbevelingen omgaan.
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