
 

 

Rekenkamercommissie  

Midden-Groningen  

Quick Scan  

kostendekkendheid rioolheffing 

Aan:  

De leden van de gemeenteraad; 

De leden van het college van burgemeester en wethouders;  

De gemeentesecretaris; 

De griffier; 

van de gemeente Midden-Groningen. 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een Quick Scan uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de rioolheffing. In deze rapportage 

ontvangt u de uitkomsten van de Quick Scan. 

 

Midden-Groningen 

19 november 2019 

Rekenkamercommissie Midden-Groningen 

 

drs. M.G. Poorthuis MPM 

mr. R. Afman   

ir. M. Visser 

mr. Y. Goedhart, ambtelijk secretaris 



 

 

Uitkomsten Quick Scan kostendekkendheid 

rioolheffing. 
 

 

Toelichting op de Quick Scan onderzoeksmethode 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: rekenkamer) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

rekenkamer onderzoek uit naar het gevoerde beleid. De rekenkamer heeft ten aanzien van dit 

vraagstuk een Quick Scan uitgevoerd. Bij een Quick Scan wordt onderzoek uitgevoerd naar 

een vraagstuk, waarbij een beknopte onderzoeksvraag wordt gehanteerd. Het voordeel van 

een Quick Scan is de kortere doorlooptijd van het onderzoek. Bij een Quick Scan wordt het 

onderzoek door de leden van de Rekenkamer zelf uitgevoerd, zo worden geen extra externe 

kosten gemaakt. Het nadeel van een Quick Scan is dat het onderzoek minder breedte en 

diepgang heeft. Naar aanleiding van een Quick Scan is altijd een verdiepend onderzoek 

mogelijk als daar aanleiding toe is. Door de onderzoeksmethode Quick Scan toe te passen kan 

de rekenkamer capaciteit en rekenkamerbudget gericht inzetten. 

 

Onderzoeksvraag 

Is het tarief van de rioolheffing in toereikende mate kostendekkend? 

 

Bevindingen 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn deelvragen geformuleerd. Op alle deelvragen hebben 

wij antwoord verkregen. In bijlage 1 en 2 zijn de vragen en antwoorden terug te vinden. 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 

 

 Voor de herindeling hadden de drie gemeenten verschillende tarieven voor de 

rioolheffing. Na de herindeling zijn tarieven geharmoniseerd en het is de verwachting 

dat het tarief voor de periode 2018 t/m 2023 gelijk kan blijven op €190,- per 

rioolaansluiting. De (financiële) voorziening is toereikend om gedurende deze periode 

het tarief gelijk te kunnen houden; 



 

 

 De kostendekkendheid van de rioolheffing in de voormalige drie gemeenten lag voor 

de herindeling in de buurt van de 100%. Het is de verwachting dat de 

kostendekkendheid op ca. 100% blijft; 

 Er is voldoende onderbouwd dat de kosten die aan de rioolheffing worden toegerekend 

ook wettelijk toegerekend mogen of moeten worden; 

 De begrote en gerealiseerde kosten en baten in de afgelopen jaren vertonen geen grote 

afwijkingen; 

 De rioolheffing in de gemeente Midden-Groningen ligt in de buurt van het gemiddelde 

in de provincie Groningen; 

 Op basis van theoretische afschrijftermijnen zou de rioolheffing in de periode 2023 – 

2031 stijgen van €190,- naar ongeveer €300,- per aansluiting. Deze tariefstijging is te 

beperken door:  

o gedragsbeïnvloeding, waardoor het riool minder belast wordt; 

o bij de prioriteitstelling voor onderhoud en vervanging onderscheid te maken 

tussen gebieden: bijvoorbeeld ‘stedelijk’ gebied, bedrijventerreinen, dorpen en 

buitengebied; 

o toepassing van 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 een verlaging tot circa 35%. Echter, hoe hoger de 

verlaging, des te meer risico er is dat de investeringen toch de geraamde 

bedragen overschrijden. 

 

Conclusies 

Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende conclusies: 

 Er is sprake van een kostendekkend tarief voor de rioolheffing; 

 De voorziening is toereikend om tot en met 2023 het tarief gelijk te kunnen houden op 

€190,-.  Op basis van theoretische afschrijftermijnen zal de rioolheffing in de periode 

2023 - 2031 stijgen van € 190 naar ongeveer € 300 per aansluiting. 

 

 

 

 



 

 

Aanbevelingen 

1. Investeer in gedragsbeïnvloeding van burgers en bedrijven zodat het riool minder 

wordt belast, waardoor minder kosten worden gemaakt;   

2. Maak bij de prioriteitstelling voor onderhoud en vervanging onderscheid tussen 

gebieden bijvoorbeeld: ‘stedelijk’ gebied, bedrijventerreinen, dorpen en buitengebied;  

3. 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 een verlaging 

tot 35%. Echter, hoe hoger de verlaging, des te meer risico er is dat de investeringen in 

werkelijkheid toch de geraamde bedragen overschrijden. Dit is echter wel een ‘knop’ 

waar de gemeente aan kan draaien. 

 

Ambtelijk wederhoor 

Nadat de rekenkamercommissie haar rapportage heeft uitgewerkt is ambtelijk wederhoor 

toegepast op de juistheden van alle feiten. Het wederhoor heeft niet geleid tot belangrijke 

wijzigingen in onze concept rapportage.  

 

Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders 

De bestuurlijke reactie van het college is toegevoegd.  

 

Nawoord Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft kennis genomen van de reactie van het college van burgemeester en 

wethouders. Het stemt ons positief dat het college zich herkent in de uitkomsten van ons 

onderzoek en de aanbevelingen van de rekenkamer overneemt. Wij hebben ambtelijk een zeer 

goede medewerking gekregen bij de uitvoering van ons onderzoek, waarvoor onze dank. De 

Rekenkamer zal het onderzoek tijdens de raadscommissie op 13 februari 2020 nader 

toelichten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlagen 
 

 

  



 

 

Bijlage 1: Vragen over kostendekking rioolheffing 

 

1. Wat was de rioolheffing in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

2. Wat is de geprognosticeerde rioolheffing in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

3. Hoe groot was de voorziening in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

4. Wat is de geprognosticeerde voorziening in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

5. Welke kosten zijn aan de rioolheffing toegerekend in de afgelopen 3 jaar (2016 - 

2018)? 

6. Welke kosten worden naar verwachting  aan de rioolheffing toegerekend in de 

komende 5 jaar 2019 - 2023)? 

7. Op welke beleidsplannen zijn de kosten gebaseerd die verband houden met de 

rioolheffing? 

8. Welke investeringen zijn gedaan in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

9. Wat waren de resultaten van de afgelopen 4 jaar (2016 -2019)? 

10. Komen deze overeen met de betreffende beleidsplannen? 

11. Wat zijn de geprognosticeerde investeringen in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

12. Welke resultaten worden verwacht in de komende 4 jaar (2020-2023)? 

13. Komen deze overeen met de betreffende beleidsplannen? 

14. Zijn de consequenties van de klimaatverandering opgenomen in het recent 

vastgestelde afvalwaterbeleidsplan? 

15. Welke formatie wordt toegerekend? Welke taken betreft dat? 

16. Welke taken worden toegerekend (vegen, kolken zuigen e.d.)?  Voor welk 

percentage?  

17. Welke overheadkosten worden toegerekend? 

18. Wat zijn perceptiekosten? Hoe worden deze bepaald? 

19. Wat waren de inhoudelijke (technische, niet-financiële) resultaten van het beleid? 

Voorbeelden zijn: aantal aansluitingen, hoeveelheid getransporteerd water, vuillast, 

aantal keer overstort, wateroverlast, incidenten, schade, onderhoud, vervanging e.d. 

20. Komen deze overeen met de verwachte resultaten? 

21. Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de rioolheffing in Midden Groningen op de lange 

termijn (bijv. 50 jaar)?  

22. Hoeveel bezwaarschriften zijn er de afgelopen jaren ingediend tegen de aanslag 

rioolheffing en hoe is de gemeente daar mee omgegaan? 



 

 

23. Hoe verhoudt zich de rioolheffing van Midden-Groningen met vergelijkbare 

gemeenten? 

24. Hoe worden de prioriteiten bepaald voor onderhoud en vervanging? 

25. Heeft de accountant vragen gesteld over de rioolheffing? 

26. Welke “knoppen” heeft de gemeenteraad om aan te draaien om de hoogte van de 

rioolheffing te beïnvloeden? 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage 2: Antwoorden op vragen over kostendekking rioolheffing 

 

1. Wat was de rioolheffing in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

 

Totaal op basis van jaarrekeningen 2016-2018 en begroting 2019: 

(een baat wordt als een negatief bedrag weergegeven) 

 

In detail op basis van de verordeningen: 

 
 

baten rioolheffing 2016 2017 2018 2019

Hoogezand-Sappemeer

Rioolheffing -3.138.937€  -3.173.953€  

Slochteren

Rioolheffing -1.652.201€  -1.594.089€  

Menterwolde

Rioolheffing -1.284.900€  -1.367.500€  

Totaal Midden-Groningen

Rioolheffing -6.076.038€  -6.135.542€  -5.539.015€  -5.441.190€  

Rioolheffing 2016 2017 2018 2019

Hoogezand-Sappemeer

Eigenaar 94,32€     94,32€     

Eigenaar niet woning <100m2 25,00€     25,00€     

Gebruiker Woning 93,24€     93,24€     

Gebruiker bedrijf vast tarief 93,24€     93,24€     

tarief waterverbruik 301-500 m3 74,22€     74,22€     

tarief waterverbruik 501-5000 m3 37,19€     37,19€     

tarief waterverbruik boven 5000 m3 17,11€     17,11€     

Perceel 50m2 en groter 190,00€   190,00€   

Perceel <50 m2 25,00€     25,00€     

Slochteren

Eigenaar 239,00€   239,00€   

IBA door gemeente geplaatst 155,00€   155,00€   

Perceel 50m2 en groter 190,00€   190,00€   

Perceel <50 m2 25,00€     25,00€     

Menterwolde

Eigenaar 258,61€   239,00€   190,00€   190,00€   

Garagebox (opslagruimte) 239,00€   

Object < 50m2 25,00€     25,00€     



 

 

Totaal hoofdlijnen zoals opgenomen in het afvalwaterbeleidsplan 2019:

 

 

2. Wat is de geprognosticeerde rioolheffing in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

 

Zoals opgenomen in het afvalwaterbeleidsplan 2019: komende 4 jaar gelijkblijvend. 

 
 

 

3. Hoe groot was de voorziening in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

 

 

Rioolheffing 2016 2017 2018 2019

Hoogezand-Sappemeer

791201 Vrz. Egalisatie rioolrechten 9.230.431€           10.192.478€        

geen reserve rioolrechten

Slochteren

23. Riolering 985.626€              1.146.057€           

geen reserve rioolrechten

Menterwolde

Riolering 1.435.892€           1.610.592€           

Totaal Midden-Groningen

voorziening rioolrechten 11.651.949€        12.949.127€        13.887.380€        1.269.719€           



 

 

Bron: jaarrekeningen 2017 HSSM-gemeenten, jaarrekening 2018 Midden-Groningen 

en  2019 o.b.v. in het afvalwaterbeleidsplan 2020-2024 geraamde storting en geraamde 

investeringen die ten laste van de voorziening gaan. 

 

  

4. Wat is de geprognosticeerde voorziening in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

 

 
 

Met ingang van 2023 zijn meer vervangingsinvesteringen nodig omdat vanaf dat 

moment veel rioleringen het einde van de theoretische levensduur bereiken. 

 

Bron: onderliggende berekeningen die ten grondslag liggen aan de bedragen die in het 

Afvalwaterbeleidsplan 2020-2024 zijn opgenomen. 

 

 

5. Welke kosten zijn aan de rioolheffing toegerekend in de afgelopen 3 jaar (2016 - 

2018)? 

 

Op basis van de jaarrekeningen 2016-2017 van de HSSM gemeenten en de 

jaarrekening 2018 van de gemeente Midden-Groningen zijn onderstaande 4 

overzichten opgesteld: 

 

 
 

Stand Voorziening Riolering 2.019          2.020          2.021          2.022          2.023          

Stand voorziening begin jaar 13.887.380 12.965.099 12.339.994 11.725.867 11.122.100 

Investeringen ten laste van voorziening 1.240.756    1.240.756    1.240.756    1.240.756    2.622.106    

Dotatie aan voorziening vrijval kapitaallasten -                -                -                -                -                

Toename/afname voorziening tijdens jaar 318.475       615.651       626.629       636.989       357.857       

Stand voorziening eind jaar 12.965.099 12.339.994 11.725.867 11.122.100 8.857.852    

toegerekende kosten rioolheffing 2016 2017 2018

Hoogezand-Sappemeer

directe kosten taakveld 7.2 riolering*) 2.838.591€           2.698.378€           

inkomsten taakveld 7.2 riolering -19.561€               -19.756€               

netto directe kosten taakveld 7.2 riolering 2.819.030€           2.678.622€           

Toe te rekenen kosten:

- Overhead 78.111€                 

- Kwijtschelding 100.000€              99.000€                 

- Perceptiekosten 52.864€                 81.594€                 

- BTW op kosten en investeringen 167.000€              215.869€              

Totaal toe te rekenen kosten: 319.864€              474.574€              

Totaal kosten toegerekend aan rioolheffing 3.138.894€           3.153.196€           

Totaal baten rioolheffing -3.138.937€         -3.173.953€         

Kostendekkendheid 100% 101%

*) incl. storting in de voorziening rioolrechten 1.259.118€           1.260.619€           



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

toegerekende kosten rioolheffing 2016 2017 2018

Slochteren

directe kosten taakveld 7.2 riolering*) 1.182.871€           1.133.085€           

inkomsten taakveld 7.2 riolering -1.660€                 -390€                     

netto directe kosten taakveld 7.2 riolering 1.181.211€           1.132.695€           

Toe te rekenen kosten:

- organisatiekosten 365.563€              365.563€              

- Overige kosten 10.104€                 9.647€                   

- BTW 59.909€                 87.464€                 

Totaal toe te rekenen kosten: 435.576€              462.674€              

Totaal kosten toegerekend aan rioolheffing 1.616.787€           1.595.369€           

Totaal baten rioolheffing -1.652.201€         -1.594.089€         

Kostendekkendheid 102% 100%

*) incl. storting in de voorziening rioolrechten -35414 160.431€              

toegerekende kosten rioolheffing 2016 2017 2018

Menterwolde

directe kosten taakveld 7.2 riolering*) 1.045.240€           1.185.692€           

inkomsten taakveld 7.2 riolering -€                       -€                       

netto directe kosten taakveld 7.2 riolering 1.045.240€           1.185.692€           

Totaal toe te rekenen kosten: 112.328€              129.212€              

Totaal kosten toegerekend aan rioolheffing 1.157.568€           1.314.904€           

Totaal baten rioolheffing -1.284.900€         -1.367.500€         

Kostendekkendheid 111% 104%

*) incl. storting in de voorziening rioolrechten 153.506€              174.700€              

toegerekende kosten rioolheffing 2016 2017 2018

Totaal Midden-Groningen

directe kosten taakveld 7.2 riolering*) 4.671.503€           

inkomsten taakveld 7.2 riolering -13.892€               

netto directe kosten taakveld 7.2 riolering 4.657.611€           

Toe te rekenen kosten:

- Overhead 3% taakveld 0.4, max € 350.000) 350.000€              

- Kwijtschelding 126.797€              

- Perceptiekosten 37.615€                 

- BTW op kosten en investeringen 366.992€              

Totaal toe te rekenen kosten: 881.404€              

Totaal kosten toegerekend aan rioolheffing 5.539.015€           

Totaal baten rioolheffing -5.539.015€         

Kostendekkendheid 100%

*) incl. storting in de voorziening rioolrechten 938.253€              



 

 

6. Welke kosten worden naar verwachting  aan de rioolheffing toegerekend in de 

komende 5 jaar (2019 - 2023)? 

 

Conform bijlage 4 van het Afvalwaterbeleidsplan 2020-2024 dat in 2019 is 

vastgesteld, zie onderstaand overzicht. 

 

 

 

7. Op welke beleidsplannen zijn de kosten gebaseerd die verband houden met de 

rioolheffing? 

2016-2018: 

- GRP Hoogezand-Sappemeer 2013-2017 

- GRP Slochteren 2014-2018 

- GRP Menterwolde 2011-2015 

 



 

 

2019-2023: 

- Afvalwaterbeleidsplan Midden-Groningen 2020-2024 

 

8. Welke investeringen zijn gedaan in de afgelopen 4 jaar (2016 - 2019)? 

De grotere investeringen zijn: 

 Gorecht-West fase 1 t/m 3 Hoogezand 

 Ruys de Berenbroeckstraat, Sirius, Erasmusweg Hoogezand 

 WA Scholtenweg  Zuidbroek 

 Tuinbouwstraat Noordbroek 

 Renovaties diverse rioolgemalen zoals gemaal Gorecht en de Vosholen. 

 Lindelaan, Berkenlaan Kolham 

 Kosterijweg, Blauwslaan, verlengde Molenlaan, Kerklaan, Korte Akkers, 

Viskenijstraat, Poststraat, Costerijweg, Singeldwarsstraat, Vloedweg, 

Siddeburen 

 Meint Veningastraat, Kerkstraat, Vosholen,  WA Scholtenweg. 

 

 

9. Wat waren de financiële resultaten van de afgelopen 4 jaar (2016 -2019)? 

 

Onderstaande samenvatting geven de resultaten weer op basis van de uitgebreide 

overzichten bij vraag 5. Over 2019 zijn nog geen resultaten. 

Baten / voordelen worden als negatief bedrag weergegeven.  

 

 
 

Het resultaat is ter dekking van de toe te rekenen kosten. 

  

Resultaten 2016 2017 2018

Hoogezand-Sappemeer

Baten -3.158.498€  -3.193.709€  

Lasten 1.579.473€    1.437.759€    

Mutatie voorziening 1.259.118€    1.260.619€    

resultaat -319.907€      -495.331€      

Slochteren

Baten -1.653.861€  -1.594.479€  

Lasten 1.218.285€    1.293.516€    

Mutatie voorziening -35.414€        160.431€        

resultaat -470.990€      -140.532€      

Menterwolde

Baten -1.284.900€  -1.367.500€  

Lasten 891.734€        1.010.992€    

Mutatie voorziening 153.506€        174.700€        

resultaat -239.660€      -181.808€      

Totaal Midden-Groningen

Baten -6.097.259€  -6.155.688€  -5.552.907€     

Lasten 3.689.492€    3.742.267€    3.733.250€      

Mutatie voorziening 1.377.210€    1.595.750€    938.253€          

resultaat -1.030.557€  -817.671€      -881.404€        



 

 

10. Komen deze overeen met de betreffende beleidsplannen? 
 

In onderstaande tabel staan de realisatie van de periode 2016-2018, over 2019 is nog 

geen resultaat bekend. Baten / voordelen worden als negatief bedrag weergegeven.  

 

 
 

 

11. Wat zijn de geprognosticeerde investeringen in de komende 4 jaar (2020 - 2023)? 

 

Op basis van het vastgestelde Afvalwaterbeleid 2020-2024 worden de volgende 

investeringen verwacht: 

 

 
  

Begr. na wijz. <>  realisatie 2016 2017 2018

Hoogezand-Sappemeer

resultaat taakveld 7.2

begroot -426.921€      -474.979€      

realisatie -319.907€      -495.331€      

afwijking 107.014€        -20.352€        

Slochteren

resultaat taakveld 7.2

begroot -359.628€      -362.769€      

realisatie -470.990€      -140.532€      

afwijking -111.362€      222.237€        

Menterwolde

resultaat taakveld 7.2

begroot -244.968€      -308.231€      

realisatie -239.660€      -181.808€      

afwijking 5.308€            126.423€        

Totaal Midden-Groningen

resultaat taakveld 7.2

begroot -1.031.517€  -1.145.979€  -1.088.495€        

realisatie -1.030.557€  -817.671€      -881.404€            

afwijking 960€                328.308€        207.091€             

Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringen volgens risicogestuurd beheer+klimaatadaptatie 1.130.756   1.130.756     1.130.756    1.130.756   400.000     

Investeringen op basis van theoretische levensduur -             -               -              -            2.112.106   

Investeringen voor verbetering systeem 110.000      110.000        110.000       110.000     110.000     

-             -               -              -            -            

Subtotaal 1.240.756 1.240.756 1.240.756 1.240.756 2.622.106



 

 

12. Welke resultaten worden verwacht in de komende 4 jaar (2020-2023)? 

 

Op basis van het vastgestelde Afvalwaterbeleid 2020-2024 wordt het volgende 

resultaat verwacht: 

 

 
 

 

13. Komen deze overeen met de betreffende beleidsplannen? 

 

Ja, de cijfermatige onderbouwing is een integraal onderdeel van het Afwaterbeleidplan 

2020-2024. 

 

 

14. Zijn de consequenties van de klimaatverandering en aardbevingen opgenomen in 

het recent vastgestelde afvalwaterbeleidsplan? 

 

Met klimaatverandering is rekening mee gehouden, maar met aardbevingen niet. Bij 

het afvalwaterbeleidsplan is op basis van de “stresstest light” een voorschot 

opgenomen voor klimaatverandering, na afronding van de gehele stresstest en de 

dialogen met alle betrokkenen om tot een maatregelplan te komen  zal eind 2020 de 

definitieve omvang (kosten) van klimaatverandering bekend zijn. Er is in de 

samenwerking waterketen een werkgroep bezig met de gevolgen van aardbevingen op 

riolering; Dit is een zeer moeilijk en complex proces waarvan nog geen  resultaten 

bekend zijn. Daarom zijn er geen consequenties opgenomen in het 

afvalwaterbeleidsplan.  

 

15. Welke formatie wordt toegerekend? Welke taken betreft dat? 

 

Het gaat om 12 fte voor riolering en belastingen. Bij het opstellen van de begroting 

wordt deze formatie zo nodig geactualiseerd. 

 

 

Resultaten 2020 2021 2022 2023

Totaal Midden-Groningen

Baten -5.644.690€  -5.644.690€  -5.644.690€  -5.644.690€     

Lasten 3.753.721€    3.742.743€    3.732.383€    3.721.432€      

Mutatie voorziening 615.651€        626.629€        636.989€        357.857€          

resultaat* -1.275.318€  -1.275.318€  -1.275.318€  -1.565.401€     

*) resultaat is ter dekking van toe te rekenen kosten

Kwijtschelding 10.000€          10.000€          10.000€          10.000€            

Overhead 500.000€        500.000€        500.000€        500.000€          

Perceptiekosten 46.000€          46.000€          46.000€          46.000€            

BTW 719.318€        719.318€        719.318€        1.009.401€      

totaal toe te rekenen kosten 1.275.318€    1.275.318€    1.275.318€    1.565.401€      



 

 

16. Welke taken worden toegerekend (vegen, kolken zuigen e.d.)?  Voor welk 

percentage?  

Vegen wordt 50% aan de rioolheffing en 50% aan de afvalstoffenheffing toegerekend, 

kolken zuigen voor 100%. Baggeren wordt toegerekend voor zover een directe relatie 

is met waterafvoer. 

 

17. Welke overheadkosten worden toegerekend? 

Het gaat daarbij om algemene en ondersteunende functies, huisvesting, ICT e.d. 

 

18. Wat zijn perceptiekosten? Hoe worden deze bepaald? 

Dat zijn de kosten die gemoeid gaan met het innen van de belastingen. Daarbij gaat het 

vooral om portokosten en juridische kosten, die te maken hebben met afdoening van 

bezwaarschriften. 

 

19. Wat waren de inhoudelijke (technische, niet-financiële) resultaten van het beleid? 

Voorbeelden zijn: aantal aansluitingen, hoeveelheid getransporteerd water, 

vuillast, aantal keer overstort, wateroverlast, incidenten, schade, onderhoud, 

vervanging e.d. 

Er worden regelmatig inspecties uitgevoerd. De verzamelde informatie wordt 

opgeslagen in het betreffende automatiseringssysteem.  De schades worden 

beoordeeld in een schaal van 1 tot 5. Aantal keer overstorten, wateroverlast, incidenten 

en schade worden geregistreerd. Inspecties worden met behulp van het beheersysteem 

bepaald aan de hand van het beleid: vanaf het 40
e
 levensjaar om de 10 jaar en op 

veengebieden vanaf het 30
e
 levensjaar om de 10 jaar. 

 

20. Komen deze overeen met de verwachte resultaten? 

Gemiddeld genomen hoeven naar schatting 35% minder vervangingsinvesteringen 

gedaan te worden dan volgens de theoretische afschrijftermijnen. 

 

21. Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de rioolheffing in Midden Groningen op de 

lange termijn (bijv. 50 jaar)?  

Op basis van theoretische afschrijftermijnen zal de heffing in de (verre) toekomst fors 

stijgen. Zie onderstaande grafiek en verder het antwoord op vraag 26 over risico 

gestuurd beheer. 

 

 

 
  



 

 

22. Hoeveel bezwaarschriften zijn er de afgelopen jaren ingediend tegen de aanslag 

rioolheffing en hoe is de gemeente daar mee omgegaan? 

 

2018:  

28 rioolbezwaren  

9 x gegrond  

17 x ongegrond  

2 x nog in behandeling  

 

2019: 

16 rioolbezwaren  

4 x gegrond  

5 x ongegrond  

7 x nog in behandeling  

 

 

23. Hoe verhoudt zich de rioolheffing van Midden-Groningen met vergelijkbare 

gemeenten? 

 

 
 

 
 

      24. Hoe worden de prioriteiten bepaald voor onderhoud en vervanging? 

Dat gebeurt grotendeels met een “deskundigenoordeel”.  



 

 

25. Heeft de accountant vragen gesteld over de rioolheffing? 

Nee, dat is niet het geval. 

26. Welke “knoppen” heeft de gemeenteraad om aan te draaien om de hoogte van de 

rioolheffing te beïnvloeden? 

 

1. Overwogen kan worden te kiezen voor gedragsbeïnvloeding, waardoor het riool 

minder belast wordt. Daarbij kan gedacht worden aan verwijderen van verhardingen, 

regentonnen, groene daken en een heffing op basis van watergebruik. Dat laatste 

wordt reeds toegepast bij de grotere bedrijven. 

 

2. De prioriteiten voor onderhoud en vervanging worden grotendeels bepaald aan de 

hand van een “deskundigenoordeel”.  Dit kan meer geobjectiveerd worden aan de 

hand van schadecijfers, lengte, materiaal en diameter van het betreffende riooldeel en 

het aantal aansluitingen dat op dat deel bediend wordt.. Daar kan de raad op 

hoofdlijnen op sturen door een besluit te nemen over onderscheid tussen gebieden 

bijvoorbeeld “stedelijk gebied”, “bedrijventerreinen”,  “dorpen” en “buitengebied”.  

 

3. Er is sprake van risico gestuurd beheer. Dit staat globaal beschreven in het 

raadsvoorstel, in artikel 7 argumenten en dan de laatste alinea.  Tevens staan in het 

afvalwaterbeleidsplan specificatie Midden-Groningen op pagina 15,16 en 17 enkele 

korte verwijzingen naar risico gestuurd beheer.  Ook staat het in bijlage 4 bij 

investeringen genoemd. Er staat echter niet bij voor welk percentage risico is gekozen. 

Uit het interview bleek dat gekozen is voor 20% verlaging van de investeringen, 

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. 

 

Vooruitlopend op de volledige invoering van risico gestuurd beheer (dat nog moet 

gebeuren en waar de raad keuzes in moet maken) is in overleg met directie, en 

portefeuillehouder ambtelijk een korting van 20% op de theoretische op lange termijn 

geprognotiseerde investeringen toegepast. Uit een pilot vanuit de samenwerking 

waterketen is gebleken dat er op deze op lange termijn geplande investeringen een 

besparing van tot 30% tot  35% te behalen is, mits de raad bereid is daarin keuzes te 

maken. 

 

 

 

 

 

- Einde rapport - 


