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MEMO 
 

 

Aan : Raad van de gemeente Noordoostpolder  

 

Van : Het college van burgemeester en wethouders  

 

Datum : 15 februari 2017  

 

Onderwerp : RTG 13 maart Kostendekkingsmodel afvalwaterketenplan  

Inleiding 

Ons huidig gemeentelijk Rioleringsplan heeft een looptijd van 2012-2016. Een eveneens 

in 2009 met het waterschap ondertekend Afvalwaterakkoord is afgezien van twee nog uit 

te voeren afkoppelprojecten in Creil en Kraggenburg afgesloten. Eind vorig jaar hebben 

wij u gevraagd het vaststellen van een nieuw rioleringsplan met een jaar uit te stellen. 

Wij verwachten eind dit jaar een nieuw plan aan u voor vaststelling voor te leggen.   

 

Gezamenlijke taak voor waterschap en gemeente in de afvalwaterketen 

Het waterschap en de gemeente geven de afvalwaterketen samen inhoud. Vanuit 

doelmatigheid hebben wij samen met het waterschap besloten een nieuwe stap in de 

onderlinge samenwerking te zetten. Er komt geen nieuw gemeentelijk rioleringsplan en 

een door het waterschap opgesteld Transport en Zuiveringsplan. In plaats daarvan 

schrijven wij een voor beide partijen overkoepelend afvalwaterketenplan 2018-2024. Dit 

plan wordt door zowel u als het AV van het waterschap nagenoeg gelijktijdig vastgesteld.  

 

Kwaliteitsverbetering in de afvalwaterketen 

Bij het nieuw vast te stellen beleid laten wij ons niet leiden door normatieve 

middelvoorschriften. In plaats daarvan worden de onderling voorgenomen maatregelen in 

de afvalwaterketen zodanig afgestemd om nog beter te beantwoorden aan de efficiëntie 

en effectiviteit van een toekomstbestendige afvalwaterketen. Voor beide partijen levert 

dit een win-win-resultaat op. Voortdurend stellen wij onszelf de vragen “doen wij de 

goede dingen” en “doen wij de dingen goed”.   

 

Herziening van het huidig kostendekkingsplan  

Voordat wij beginnen met een gezamenlijk te schrijven plan, hebben wij eerst het huidig 

kostendekkingsplan onder de loep genomen. Onderzocht is in hoeverre de toerekening 

van kosten naar de riolering nog voldoende beantwoorden aan de huidige BBV-

voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Wij 

hebben de huidige uitgangspunten voor de kostendekking zoals opgenomen in het GRP 

herzien.  

 

Meer bekend over de kwaliteit en levensverwachting van onze rioleringsstelsels 

In ons huidig gemeentelijk rioleringsplan hebben wij ons bij het kostendekkingsplan voor  

de riolering laten leiden door een landelijk daarvoor aangenomen theoretische  

technische levenduur van de riolering van 60 jaar. Door uitgevoerde rioolinspecties 

ondersteund door ons beheersysteem hebben wij meer informatie en kennis over de 

huidige kwaliteit en levensverwachting van onze rioleringsstelsels. Aan de hand van deze 

informatie kunnen wij een reëler inschatting geven over de toekomstig noodzakelijke 

reparaties en vervangingen voor onze rioleringsstelsels. Een te wijzigen strategie voor 

toekomstige reparaties en vervangingen van de riolering leidt tot een ander beeld van 

het kostendekkingsmodel dan waarvan wij bij vaststelling van het huidig GRP in 2012 

zijn uitgegaan.   
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Informatie tijdens RTG 

Tijdens het eerst komend RTG informeren wij u graag over de gewijzigde inzichten met 

betrekking tot de kostendekking voor de voorziening riolering. Wij wisselen daarvoor 

graag eerst met u van gedachten, alvorens wij ons voorstel voor een te wijzigen 

strategie voor toekomstige reparatie en vervanging van de riolering voor besluitvorming 

voorleggen aan de raad.  

 


