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1 Inleiding 

Een rioolstelsel is een uitgebreid netwerk van segmenten van verschillende leeftijden en 

eigenschappen. Regelmatig dienen riolen verbeterd of vervangen te worden omdat ze niet meer 

voldoen aan de eisen of vanwege externe factoren. Een riool onder een drukke asfaltweg mag niet 

instorten terwijl onder een stuk gras de gevolgen van instorten kleiner zijn. De gevolgen van een 

calamiteit ter plaatse van de drukke weg zijn immers groter. Dus moeten we er voor zorgen dat 

het riool onder een belangrijke weg van betere kwaliteit is. Met een beheer waarbij meer en meer 

wordt gekeken naar de gevolgen van een instorting en dit ook wordt meegewogen in het moment 

van vernieuwen van een riool kan gerichter beheer worden gevoerd.  

 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water vraagt aandacht voor kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. De 

grootste kosten zijn gemoeid met het in stand houden van een vrijverval rioolstelsel. Gemeenten 

werken onderling samen om de doelstellingen van het NBW te behalen. Door samenwerking wordt 

kennis gebundeld en ontwikkeld.  

 

De gemeente Noordoostpolder heeft Roelofs opdracht gegeven tot het uitvoeren van het onderzoek 

naar de mogelijkheden om een nieuwe vorm van beheer te implementeren en om de 

kostenbesparingen daarvan in beeld te brengen. In dit rapport worden de methode en de 

resultaten toegelicht. Het vormt een onderbouwend rapport en kan door de rioleringsbeheerder 

worden gebruikt voor het plannen en opstarten van rioolreparaties en rioolvernieuwingsprojecten 

en het implementeren van deze vorm van beheer. Een vorm van beheer voor vrij verval riolen die 

gebaseerd is op feitelijke geïnspecteerde kwaliteit van de vrijverval riolen afgezet tegen het belang 

van de individuele rioolstreng. 

 

Deze nieuwe vorm van beheer heeft gevolgen voor de investeringen, voor de reparatiebudgetten 

en voor de kosten voor reinigen en inspecteren. De mogelijke effecten van dit beleid op de 

rioolheffing zijn in deze rapportage verwerkt. 
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2 Toekomst gerichte rioolanalyse 

Een rioolstelsel is een uitgebreid netwerk van segmenten van verschillende leeftijden en 

eigenschappen. Regelmatig dienen riolen verbeterd of vervangen te worden omdat ze niet meer 

voldoen aan de kwaliteitseisen of vanwege externe factoren. De kwaliteit van een riool wordt 

bepaald aan de hand van inspecties. Echter niet alle riolen zijn geïnspecteerd en voor deze riolen 

zal dus een schatting van de kwaliteit gemaakt moeten worden. Leeftijd is daarbij een belangrijk 

criterium, maar andere aspecten spelen ook een rol, zoals het belang van het goed functioneren 

van een riool. Een riool onder een drukke asfaltweg mag niet instorten terwijl onder een stuk gras 

de gevolgen van instorten kleiner zijn. 

 

Rasmariant kan voor ieder rioolsegment afzonderlijk bepalen hoe belangrijk het segment is en op 

welke manier de kwaliteit van het segment zich ontwikkeld. Dynamisch instelbare parameters 

geven de mogelijkheid een afgemeten verbeter- en vernieuwingsbeleid te ontwikkelen, waarbij 

rekening gehouden wordt met een maximaal jaarlijks budget. Verschillende modellen kunnen naast 

elkaar gelegd en vergeleken worden. 

 

De methodiek stelt u kortweg in staat om 

meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en 

de kwaliteitsontwikkeling van uw eigen 

vrij verval stelsel. Het resultaat hiervan 

is dat door dit toegenomen inzicht 

weloverwogen keuzes gemaakt worden. 

Dit leidt tot maatwerk op zowel 

operationeel, tactisch als strategisch 

niveau. Door de verregaande 

automatisering is het vervolgens 

mogelijk om een aantal bijkomende 

producten te genereren, zoals een 

inspectieadvies, een vernieuwingsadvies 

van heden tot en met het jaar 2100 en 

reparatieadvies voor het oplossen van de meest acute schades.   

Stappenplan 

Aan de hand van  deze methodiek hebben medewerkers van de gemeente en Roelofs gezamenlijk 

een intensief proces doorlopen dat uiteindelijk heeft geleid  tot een realistisch vernieuwingsplan, 

een inspectieplan en een reparatieplan alsmede de bijbehorende financiële overzichten. Het proces 

heeft geleid tot  inzicht in het schadepuntenverloop en in de totale vernieuwingskosten. 

 

De volgende stappen zijn binnen het voorliggende project doorlopen: 

 Het invoeren van alle binnen de gemeente beschikbare inspecties (SUFRIB) en de layout 

van het stelsel. 

 Het verwerken van de digitaal aangeleverde kaarten met wegbeheer, belangrijke  

gebieden. 

 Het uitvoeren van de benodigde analyses gericht op het inzichtelijk maken van de schade 

ontwikkeling. Onderscheid wordt gemaakt in groepen met onderscheidend gedrag of 

samenstelling. 

 Het definiëren en implementeren van belangrijke en minder belangrijke gebieden en de 

impact daarvan meenemen in de beoordeling. 

 Werksessie 1 gericht op het bestuderen en analyseren van de data. Dat betekent concreet 

het afleiden van de kwaliteitscurve. Het ontwikkelen van verschillende curves voor de 

verschillende stelsels, materialen, diameters, etc. en het variëren met de invloed van 
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schades en het prioriteren daarvan. Feitelijk het gezamenlijk analyseren en beoordelen van 

het rioolstelsel en alle binnen de gemeente gelegen kernen ( beschikbare inspecties). 

Tevens zijn ook de factoren die van belang zijn voor belangenafweging: wegen, adressen 

en diameter met elkaar doorgenomen. 

 Werksessie 2 gericht op het formuleren en nabootsen van het beleid en de ontwikkeling 

van nieuw beleid. Er ontstaat inzicht in de relatie tussen beleid, kosten en kwaliteit. Een en 

ander leidt tot een voorlopige formulering van het gemeente specifieke beleid. Dit wordt 

ondersteunt door verschillende modellen door te rekenen waarbij onder andere wordt 

gekeken naar de verschillen met het huidig beleid, de invloed van leidingrenovatie op de 

vernieuwingskosten en het verloop van de schadepunten in de tijd. 

 Werksessie 3 gaat in op het opstellen van een realistisch vernieuwingsplan op operationeel, 

tactisch en strategisch niveau. Dit plan wordt opgesteld op basis van de te definiëren 

schadepunten, de wegbeheer kaart, het belang van een gebied, beschikbare middelen, 

bovengrond en impact van calamiteiten. Naast een vernieuwingsplan is er ook aandacht 

voor het reparatieadvies en het inspectieadvies. 

 De kosten voor het vernieuwingsadvies kunnen als basis worden gebruikt voor het 

onderbouwen van de technische en economische levensduur. Ook kunnen de resultaten 

worden gebruikt voor het onderbouwen van de financiële paragraaf in het op te stellen 

GRP. 

 Gedurende het werkproces zijn op verschillende momenten nieuwe recent uitgevoerde 

inspecties, maar ook oudere teruggevonden inspecties ingevoerd en betrokken in de 

analyse. 

Achtergronden 

De gepresenteerde methodiek is gebaseerd op alle beschikbare rioolinspecties. De methodiek laat 

zien dat uit alle beschikbare inspecties met behulp van statistische methoden een 

verouderingsbeeld is samen te stellen. Dit verouderingsbeeld wordt gevisualiseerd met behulp van 

schadepunten. Deze benadering maakt het mogelijk om bij de beoordeling van schades (op basis 

van standaard rioolinspecties) gebruik te maken van de informatie over de ontwikkeling van de 

kwaliteit van de riolen zoals die de afgelopen jaren zijn geïnspecteerd. Hiervoor zijn curves af te 

leiden die representatief zijn voor de ontwikkeling van de kwaliteit (kwaliteitscurve). In zo’n curve 

is de schadeontwikkeling uitgezet tegen de leeftijd van een bepaalde populatie aan riolen. 

In de analyse wordt ruim aandacht besteed aan de relatie tussen veroudering of degradatie 

(toename van het aantal en de ernst van schades in de tijd) en de verschillende 

schadecategorieën. Met deze informatie ontstaat een beter zicht op de vernieuwingsopgave. 

 

Een grote meerwaarde ontstaat als de kwaliteitscurve wordt gekoppeld aan een kans op falen. Zo 

is het mogelijk om belangrijke riolen op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden dan minder 

belangrijke riolen. Riolen waar de gevolgen van een calamiteit groter zijn, zijn bijvoorbeeld riolen 

vlak voor een gemaal, met een grote diameter, met veel huisaansluitingen, onder een drukke weg 

of onder een belangrijk gebied, etc. De impact van uitval van een dergelijk riool op de openbare 

ruimte en particuliere eigendommen in geval van een calamiteit is groot.  

 

Om de kans op een calamiteit te verkleinen, moet de gemiddelde kwaliteit van deze riolen hoger 

zijn. Een betere kwaliteit riool geeft immers een kleinere kans op een calamiteit door instorting of 

door een wegverzakking. Nu worden de benodigde maatregelen gedefinieerd en worden de kosten 

inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is  afgewogen en kostenefficiënt beheer te voeren. 

 

Het niet laten stijgen van de kosten voor de rioleringszorg is een actueel onderwerp, zeker bij 

bestuurders. Met behulp van dynamisch rioolbeheer wordt inzicht gegeven in de wijze waarop 

besparingen kunnen worden gerealiseerd, welk beleid moet worden gevoerd en wat dit betekent 

voor de gemiddelde kwaliteit van het stelsel. De resultaten zijn direct toepasbaar in het beheer. 
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Daarnaast zijn de resultaten continue actueel op basis van de laatst ingevoerde inspecties, 

beheerkaarten, etc. Met de methodiek kan  binnen fracties van een seconde, op basis van 

gewijzigd beleid, de database herberekend worden. Zo genereert de methodiek een actueel 

inspectieadvies, stelt het een reparaties advies op en genereert het een vernieuwingsadvies. 

Daarbij kan er onderscheid gemaakt worden in vervangen en renoveren. De adviezen zijn op 

strengniveau, kunnen gebruikt worden voor jaarplannen en geven een doorkijk voor tientallen 

jaren inclusief bijbehorende kosten. De overzichten zijn uitstekend bruikbaar als input voor GRP’s 

omdat zij een reële langjarige inschatting van reparatie, vervangings- en renovatiekosten geven, 

gebaseerd op verifieerbare schadeontwikkeling.  

 

De methodiek leent zich uitstekend voor een benchmark. Door gelijktijdig een basismodel mee te 

laten rekenen dat voor elke gemeente gelijk is, ontstaat inzicht in de gemiddelde kwaliteit van een 

stelsel en kan dit worden afgezet tegen uw eigen stelsel. De verschillen kunnen worden vergeleken 

met de gemiddelde leeftijd, bodemgesteldheid en andere fysieke omgevingsfactoren. 
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3 Data input 

De analyses zijn uitgevoerd met de data uit het beheerpakket van de gemeente. De aangeleverde 

data bestaat uit informatie van leidingen en putten van het vrij verval stelsel van de riolering. Het 

betreft hier statische informatie over de layout van het rioolstelsel. Daarnaast is informatie 

ingevoerd afkomstig uit rioolinspecties. De nadruk ligt daarbij op het invoeren van zoveel mogelijk 

inspectiedata.  

 

In de volgende paragrafen zijn de belangrijkste kenmerken van de verzamelde data in tabellen 

weergegeven. Het betreft de volgende informatie: 

 Inspectiegegevens 

 Stelselkenmerken 

 Beleidskenmerken 

 Eenheidsprijzen 

 

3.1 Inspectiegegevens 

 

Rasmariant voert analyses uit op basis van ingevoerde data van rioolinspecties. Deze zijn  

afkomstig uit het rioolbeheersysteem Dg-dialog of zijn los door de gemeente aangeleverd. Op dit 

moment (2016) beschikt de gemeente over het beheersysteem GBI. Bij een volgende analyse 

zullen de gegevens uit dit systeem worden ingelezen. 

 

Voor de onderhavige analyse is gebruik gemaakt van de volgende input:  

 Oude Sufrib bestanden t/m 2013: 

 Recente Sufrib bestanden 2014 

Opleveringsinspecties van verschillende jaren. Onderstaande figuren tonen een beeld van de input.  

 

 

Figuur 1: Inspecties t/m 2013 
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Figuur 2: Inspecties 2014 

 

 

Figuur 3: Opleverinspecties 
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3.2 Stelselkenmerken 

Enkele belangrijke kenmerken van het ingelezen rioolstelsel:  

 

 Gemengd stelsel 157 km 

 DWA stelsel 63 km 

 RWA stelsel 71 km 

 

3.3 Beleid 

De volgende gegevens zijn ontleend aan het GRP (2012 - 2016). 

 

Theoretisch technische levensduur  60 jaar 

Inspectiefrequentie dwa/gemengd Eens per 10 jaar 

Inspectiefrequentie rwa Eens per 15 jaar 

Totale lasten planperiode 2012-2016 € 13,9 miljoen 

Totale lasten (vervangingswaarde) 2011-2070 € 150,2 miljoen 

Jaarlijkse vervangingsinvestering planperiode 2012-2016 € 2,8 miljoen 

 

3.4 Eenheidsprijzen 

In onderstaande overzicht zijn de gebruikte eenheidsprijzen weergegeven.  

 

Uitgangpunten Basisprijs riool 300 mm   548 Euro / m   

  
Basisprijs riool 700 mm 

 
1245 Euro / m 

 

  
Basisprijs rioolput 

 
3275 Euro  / stuk 

 

  
1 put per 

  
40 meter 

 

  
Basisprijs perceelsaansluiting 593 Euro / stuk 

 

  
1 perceelsaansluiting per 

 
10 meter 

 

  
Basisprijs kolk en kolkaansluiting 459 Euro / stuk 

 

  
1 kolk en kolkaansluiting per  10 meter 

 

        

diameter 
kosten riool 
Euro / m 

putmaat mm x 
mm kosten put 

kosten put 
Euro / m riool 

perceelsaan-
sluiting             

Euro / m riool 

kolk en 
kolkaansluiting 

Euro / m riool 
Totaal     Euro / m 

riool 

200              440  600         2.600                   65                     59                         46                              610  

300              550  800 x 800         3.270                   82                     59                         46                              740  

400              680  1000 x 1000         4.130                103                     59                         46                              890  

500              850  1000 x 1000         5.200                130                     59                         46                           1.090  

600          1.060  1250 x 1250         6.550                164                     59                         46                           1.330  

700          1.240  1250 x 1250         8.250                206                     59                         46                           1.550  

800          1.420  1250 x 1250       10.390                260                     59                         46                           1.780  

900          1.620  1500 x 1500       13.090                327                     59                         46                           2.050  

1000          1.840  1500 x 1500       16.490                412                     59                         46                           2.360  

1250          2.560  1750 x 1750       28.950                724                     59                         46                           3.390  

1500          3.550  2000 x 2000       38.050                951                     59                         46                           4.610  

                

 

 

De prijs voor een (deel)reparatie is ongeacht het type reparatie gesteld op € 650 per stuk. 
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4 Instellingen 

Het zorgvuldig instellen van de verschillende parameters is maatwerk geweest. Op basis van 

vigerend beleid, een analyse van het stelsel en de omgeving alsmede op basis van ervaring van de 

gemeentelijke dienst zijn de instellingen tot stand gekomen. De instellingen hebben hun origine in 

de kwaliteitsontwikkeling van het stelsel, de beoordeling daarvan en de wijze waarop impact wordt 

beleefd. Deels betreft het hier feitelijk informatie en de wijze waarop dit is vertaald in instellingen, 

deels betreft het meer bestuurlijke keuzes.  

 

4.1 Beoordeling 

De schadecategorieën (NEN-3398) zijn onderverdeeld naar stabiliteit, afstroming en 

waterdichtheid. De schadecategorieën zijn weergegeven in de volgende tabellen. Er is onderscheid 

gemaakt naar  schadecategorieën waarbij sprake is van degradatie en categorieën waarvoor dit 

niet geldt.  

 

De schadecategorieën die in de tijd een ontwikkeling cq. afname van de kwaliteit laten zien spelen 

een rol. Deze zijn omgezet naar een zogenaamde kwaliteitscurve met als maat ‘schadepunten’. 

Overschrijdt een rioolstreng het maximaal toegestane aantal schadepunten voor die streng dan 

wordt de streng opgenomen in het vernieuwingsadvies. 

Schadecategorieën waarvan het voorkomen van schades geen relatie hebben tot de leeftijd maar 

waarvan een schade boven een vastgestelde schadeklasse niet mag voorkomen worden in beginsel 

opgenomen in het reparatieadvies, indien repareren voldoende extra restlevensduur oplevert.  

 

4.2 Instelling voor schadepunten 

Een kernpunt van Rasmariant is om zoveel mogelijk waardevolle informatie te genereren uit 

bestaande databestanden van uitgevoerde rioolinspecties. Aan de hand van de door de 

rioolinspecteur toegekende schadebeoordelingen wordt een vertaling gemaakt naar schadepunten.  

 

In de volgende tabel zijn in oranje de schadecategorieën aangegeven, waarvan een afname van de 

kwaliteit in de tijd is geanalyseerd en relevant zijn bevonden. De degradatie van deze categorieën 

tezamen zijn, naast andere factoren, bepalend voor het vervangingsmoment van een rioolstreng. 

 

Tabel 1: Schadecategorien ten behoeve van de degradatieanalyse 

Stabiliteit Afstroming Waterdichtheid 

Code Toestandsaspect Code Toestandsaspect Code Toestandsaspect 

BAA deformatie BAG instekende inlaat BAH defecte aansluiting 

BAB scheur BBA wortels BAI afdichting ring of .. 

BAC breuk/instorting BBB aangeh. afzetting BAJ verbinding radiaal 

BAD defectieve baksteen BBC bezonken afzetting BAJ verbinding ax.-h.verdr. 

BAE ontbrekende specie BBE andere opstakels BAK defecte lining 

BAF oppervlakteschade BBH ongedierte BAN poreuze buis 

BAL defecte reparatie BDD waterpeil BAO grond zichtbaar 

BAM lasfout   BAP holle ruimte zichtbaar 

    BBD binnendringende grond 

    BBF infiltratie 

    BBG andere obstakels 
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Onderstaande tabel vermeldt de gehanteerde instellingen voor de berekening van schadepunten. 

Van belang is dat niet alleen de klassen 5 meetellen, maar ook de klassen er naar toe.  

 

Tabel 2: Instellingen voor schadecategorien en schadeklasses 

Code Toestandsaspect Toestandswaarde Waarde per klasse 

1 2 3 4 5 

BAB scheur 100 0 0 0,05 0,25 1 

BAF oppervlakteschade 50 0 0 0,01 0,5 1 

BBF infiltratie 100 0 0 0,05 0,25 1 

 

 

4.3 Ingrijpmaatstaf/reparaties 

In de onderstaande tabel zijn in geel de schadecategorieën aangegeven met de bijbehorende 

ingrijpmaatstaf (reparatie). Van deze schades is bepaald dat zij in beginsel niet in een rioolstreng 

mogen voorkomen. Indien deze schades in een rioolinspectie worden aangetroffen dan wordt deze 

schade voorgedragen voor reparatie. Als de reparatie leidt tot voldoende levensduurverlenging 

wordt de reparatie definitief opgenomen in het reparatieadvies. 

 

Tabel 3: Schadecategorien voor een reparatie 

Stabiliteit Afstroming Waterdichtheid 

Code Toestandsaspect I Code Toestandsaspect I Code Toestandsaspect I 

BAA deformatie 4 BAG instekende inlaat 5 BAH defecte aansluiting 5 

BAB scheur 5 BBA wortels 4 BAI afdichting ring of .. 5 

BAC breuk/instorting 2 BBB aangeh. afzetting 5 BAJ verbinding radiaal 5 

BAD defectieve baksteen  BBC bezonken afzetting 5 BAJ verbinding ax.-h.verdr. 5 

BAE ontbrekende specie  BBE andere opstakels 5 BAK defecte lining  

BAF oppervlakteschade 5 BBH ongedierte  BAN poreuze buis 5 

BAL defecte reparatie  BDD waterpeil 5 BAO grond zichtbaar 5 

BAM lasfout     BAP holle ruimte zichtbaar 5 

      BBD binnendringende grond 3 

      BBF infiltratie 5 

      BBG andere obstakels  

 

Een reparatie wordt voorgesteld als er in een streng een schade ter grootte van de 

ingrijpmaatstaaf is geconstateerd. De schade wordt gerepareerd als het wegnemen van de schade 

een vastgestelde extra levensduur oplevert. Deze waarde is ingesteld op minimaal 10 jaar extra 

levensduur. Verder is nu ingesteld dat maximaal 3 reparaties voorkomen in een rioolstreng. 

 

Rasmariant geeft na de data-analyse het advies om bepaalde riolen te repareren. Het is aan de 

rioleringsbeheerder om de inspectiebeelden van het betreffende riool nog eens goed te bekijken en 

daarna een besluit te nemen. Op dit moment voert de gemeente ook op dezelfde manier gerichte 

reparaties uit. 
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5 Degradatiecurven 

Rasmariant berekent op basis van de visuele rioolinspecties en leeftijd van het individuele riool de  

degradatie. De degradatie wordt per schadecategorie en per schadeklasse bepaald. Op basis van 

gezamenlijk bepaalde instellingen wordt hieruit de feitelijke degradatie afgeleid. Deze wordt in de 

berekeningen verder meegenomen. Dat is het verloop van de schadepunten in de tijd. Op basis 

hiervan kan Rasmariant verwachtingen opstellen per riool en voor het gehele rioolstelsel. 

 

De navolgende figuren tonen het verloop van de degradatie voor verschillende toestandsaspecten. 

Hierin is te zien welk degradatiemechanisme dominant is. 

 

 

Figuur 4: schadeontwikkeling op basis van schadebeelden per klasse en per categorie. 

Toelichting kleuren figuren: 

- Groen:   klasse 1  

- Geel:   klasse 2 schade 

- Lichtblauw:  klasse 3 schade 

- Paars:   klasse 4 schade 

- Rood:   klasse 5 schade 

 

Voor Noordoostpolder blijkt het degradatiemechanisme BAF (oppervlakteschade) op lange termijn 

dominant, terwijl ook BAB (scheurvorming) duidelijk relevant is.  

 

Bijgaande figuur toont de berekende degradatiecurve voor de riolering voor Noordoostpolder. Deze 

is samengesteld uit de degradatie van drie individuele schadecategorieën: scheur, 

oppervlakteschade en infiltratie. 
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Figuur 5: Schadeontwikkeling in de tijd op basis van instellingen en relevante schadecatgorien 
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6 Modelinstelling  

 

Een kernpunt van Rasmariant is om de rioleringsbeheerder van dienst te zijn met adviezen voor 

reparaties en rioolvernieuwingen. Het model maakt gebruik van instellingen die de ervaring van de 

beheerder vertalen tot acties. Daarbij hoort ook een benadering die erop neerkomt dat bij sommige 

zeer belangrijke riolen minder schadepunten worden geaccepteerd dan bij veel voorkomende riolen 

in een woonstraat met kleine diameter en weinig achterliggend gebied. Genoemde aspecten 

worden hieronder toegelicht.  

 

Rasmariant geeft advies om een riool in een bepaald jaar te vernieuwen. Het model geeft niet aan 

of dat een rioolvervanging moet zijn of dat kan worden volstaan met het goedkopere relinen. Er is 

nadere en deels tijdgebonden informatie nodig om die afweging te kunnen maken. Denk aan 

eventuele verzakking van de bestaande riolering, een te kleine diameter of het al of niet kunnen 

meeliften met andere projecten vanuit wegbeheer of openbare ruimte. Dit betekent dat de 

rioleringsbeheerder deze afweging dient te maken één of enkele jaren voor het jaar van 

vernieuwen. Op dit moment is voor de berekening van de kosten uitgegaan van rioolvervanging. 

Wellicht is op termijn nog een extra besparing te behalen, maar het incalculeren hiervan is 

achterwege gelaten. (zie ook bijlage A: Een afgewogen keuze, renoveren of vervangen ?) 

 
Rasmariant sluit aan bij de wens van de rioleringsbeheerder om te werken met een vorm van 

beheer waarbij wordt gezocht wordt naar het optimale moment van vervangen. Dit is het moment 

waarop de beheerder besluit dat langer wachten niet meer verantwoord is. De methodiek, zoals die 

wordt gehanteerd, ondersteunt de beheerder in het vaststellen van het moment van ingrijpen  

 

Vaststellen van het moment van ingrijpen = kans X gevolg 

 

Naar gelang het belang toeneemt moet de kans daarop navenant kleiner te zijn. Dit laat onverlet 

dat een calamiteit te aller tijde dient te worden voorkomen.  

 

Een essentie van de voorgestane wijze van beheer is dat bij disfunctioneren van een zeer 

belangrijk riool of een riool in een zeer belangrijke omgeving, de gevolgen groter zijn dan bij 

disfunctioneren van een veel voorkomend riool.  

Denk bijvoorbeeld aan een instortend riool. Dit heeft veel grotere gevolgen bij een ontsluitingsweg 

dan bij een woonstraatje. Evenzo bij een grotere diameter dan bij een kleine diameter. De schade 

is uit te drukken in financiële schade, maar kan ook leiden tot imagoschade en zelfs tot gewonden 

of slachtoffers. Kortweg zouden we kunnen stellen dat een grotere diameter belangrijker is dan een 

kleinere diameter, dat als er veel inwoners getroffen zijn dat dat belangrijker is dan bij weinig 

inwoners en dat een belangrijk gebied of weg zwaarder gewaardeerd wordt dan een ander gebied 

of weg. 

 

Deze aspecten worden vervat in de wegingsfactor.  

 

Voor de Rasmariant analyse voor de gemeente Noordoostpolder zijn de volgende instellingen 

gehanteerd voor gevolg: 

 

Voor het aspect achterliggend afvoerend gebied wordt uitgegaan van het aantal adressen waarvan de afvoer 

verloopt via het betreffende riool. Tot 100 adressen wordt impact 0 gerekend. Bij 300 adressen is de impact 

0,3. Vanaf 700 adressen is de impact 1,0. Tussenwaarden worden geïnterpoleerd. 

Voor het aspect diameter wordt tot 100 mm gerekend met impact 0,0. Daarna komt 300 mm met 0,3 en 700 

mm met 0,7. Vanaf 1000 mm wordt gerekend met impact 1,0. Tussenwaarden worden geïnterpoleerd.  

Voor het aspect wegen wordt standaard uitgegaan van impact 0,0. Bij gebiedsontsluitingswegen is de impact  
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1,0.  

 

 

Bijgaande figuren tonen het impact van de wegen en het resulterende impact, ofwel het extra 

belang van enkele riolen. 

 

 

Figuur 6: overizchtskaart met gebiedsontsluitingswegen 

 

 

Figuur 7: Overzichtskaart met gecombineerde gewichtsfactor (gewogen) 
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Figuur 8: Overizichtskaart voor Emmeloord met gecombineerde gewichtsfactor 

 

Een weging naar gestuurd beheer aan de hand van het aantal schadepunten per meter houdt onder 

meer in dat de rioleringsbeheerder bij een zeer belangrijk riool sneller zal overgaan tot vernieuwen 

dan bij een veel voorkomend riool. Deze strategie is te vertalen in Rasmariant. Het komt er op neer 

dat Rasmariant bij de zeer belangrijke riolen al bij een kleiner aantal schadepunten het advies 

geeft over te gaan tot vernieuwing. Daarentegen mag het aantal schadepunten voor een veel 

voorkomend riool juist meer oplopen. Beide grenswaarden zijn instelbaar en zijn in overleg 

vastgesteld.  

 

Het maximaal toelaatbare aantal schadepunten is voor Noordoostpolder als volgt ingesteld: 

 Normale riolen (impact 0,0):   maximaal 5,4 schadepunten (ca. 80 jaar) 

 Zeer belangrijke riolen (impact 1,0):  maximaal 2,6 schadepunten (ca. 50 jaar) 

 Tussenliggende impact wordt geïnterpoleerd.  

 

De zwarte lijn in de figuur geeft het verloop van de degradatie in de tijd weer, zoals dat uit de 

verwerkte inspecties met de besproken instellingen is berekend. 

 

 

Figuur 9: Schadeontwikkeling in de tijd voor alle riolen 
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7 Modelinstelling met indeling groepen 

Daarnaast is er gekeken of er bij onderverdeling in groepen een afwijkende kwaliteitsontwikkeling 

te zien is. Hierbij hebben wij gekeken naar de onderstaande indeling: 

1. Beton (DWA en Gemengd) 

2. Beton (RWA) 

3. Kunststof (DWA en Gemengd) 

4. Kunststof (RWA) 

 

In onderstaande figuren is de degradatiecurve per groep weergegeven.  

(Let op: de verticale as is in elke grafiek afwijkend) 

 

 

Figuur 10: Schadeontwikkeling Beton (DWA en Gemengd); Inspectielengte: 25 + 195 km 

 

 

Figuur 11: Schadeontwikkeling Beton (RWA); Inspectielengte 35 km 
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Figuur 12: Schdeontwikkeling Beton (RWA); Inspectielengte 35 km 

 

 

Figuur 13: Schadeontwikkeling Kunststof (RWA); Inspectielengte 12 km 

 

Uit de eerste figuren is af te leiden dat betonnen regenwaterriolen veel minder schades ontwikkelen 

dan betonnen riolen die belast worden door afvalwater zoals dat in een gemengd stelsel of een 

dwa-stelsel voorkomt.  

Uit de onderste 2 figuren kan worden afgeleid dat kunststof riolen minder schades ontwikkelen dan 

betonnen riolen (bovenste 2 figuren). Het verschil tussen kunststof riolen belast door afvalwater of 

regenwater is marginaal.  

 

Op basis van voorgaande is besloten de verdeling in de vier groepen mee te nemen in de verdere 

analyses en berekeningen.  
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8  Modellen 

 

In de voorgaande onderzoeksfasen is aandacht besteed aan de analyse van het stelsel en aan het 

vastleggen van het belang van specifieke riolen. Dit heeft geleid tot een set aan basisgegevens die 

in Rasmariant zijn verwerkt.  

 

Met behulp van deze dataset kunnen beleidsmodellen worden opgesteld en worden doorgerekend. 

Deze rekensessies hebben geleid tot een instelling waarbij onderscheid gemaakt wordt in 

verschillende groepen riolen en waarbij maximaal rekening wordt gehouden met het belang van 

individuele riolen. Daarbij is als technische levensduur een instelling gekozen die varieert van circa 

50 jaar voor het meest belangrijke betonriool tot circa 80 jaar voor het minst belangrijke betonriool 

(uit oogpunt van impact als gevolg van een calamiteit).  

 

De volgende modellen zijn met elkaar vergeleken: 

 Traditioneel beleid 

 Beleid met sturing op impact 

 Beleid met groepen 

 Beleid met opgelegd budget 

 

Alle beschreven modellen beslaan de periode 2015 – 2100. 

 

8.1 Beschrijving modellen 

 

8.1.1 Model traditioneel beleid 

Het bestaande beleid gaat uit van een technische levensduur van 60 jaar van alle rioolstrengen. Dit 

beleid is gesimuleerd met Rasmariant. In de degradatiecurve is bij 60 jaar het aantal schadepunten 

afgelezen als 3,2 schadepunt per m.  

 

Dat betekent dat riolen die op enig moment 3,2 sppm hebben voor vervanging worden 

aangedragen. Dit betekent niet dat deze riolen ook een leeftijd van 60 jaar hebben als ze worden 

vervangen. We baseren ons immers op de meest recente rioolinspectie als vertrekpunt voor de 

voorspelling. Riolen die thans beter zijn dan de degradatiekromme aangeeft (feitelijk dus het 

hetgeen alle inspecties na analyse aangeven) worden pas later tot veel later vervangen. Het begin 

niveau qua sppm ligt namelijk voor deze riolen onder de curve. Dit model probeert derhalve slechts 

het bestaande beleid te simuleren. 

 

8.1.2 Model traditioneel beleid met sturing op impact 

Hierbij is als technische levensduur een instelling gekozen die varieert van circa 50 jaar voor het 

belangrijkste riool tot circa 80 jaar voor het minst belangrijke riool. Voor belangrijke riolen geldt 

dat een scherpere maatstaf aanleiding geeft eerder tot ingrijpen dan bij de normale riolen. 

 

In de degradatiecurve voor dit model zijn de onderstaande schadepunten afgelezen: 

 Bij 50 jaar: 2,6 schadepunt per m; 

 Bij 80 jaar: 5,4 schadepunt per m. 

 

8.1.3 Model nieuw beleid met sturing op impact en groepen 

In het model nieuw beleid is de toekomstgerichte rioolanalyse uitgevoerd met Rasmariant. Deze 

werkwijze wijkt op de volgende onderdelen af van de bestaande werkwijze: 
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 Er is onderscheid gemaakt in vier groepen, waarbij voor elke groep (combinatie van 

materiaal en type afvalwater) een unieke kwaliteitscurve is afgeleid; 

 Sturing op impact is geïmplementeerd waarbij elke rioolstreng een eigen uniek 

ingrijpmoment kent. 

 

In de degradatiecurve voor dit model zijn de onderstaande schadepunten afgelezen, zie ook 

hoofdstuk 6: 

 Bij 50 jaar: 3,5 schadepunt per m; 

 Bij 80 jaar: 7 schadepunt per m. 

 

Toelichting op de schadepunten: Door onderscheid te maken in materialen kunststof en beton 

ontstaan er twee kwaliteitscurves. Omdat beton sneller schades ontwikkeld dan kunststof verloopt 

de curve van beton steiler. Er is voor gekozen om de curve voor beton af te lezen bij respectievelijk 

50 en 80 jaar. Dit is een enigszins arbitraire keuze om de acceptatiegraad behoort bij de schades 

en niet primair bij de leeftijd. Om modelresultaten te kunnen vergelijken is toch voor de keuze 

besloten.  

 

8.1.4 Model nieuw beleid met maximaal besteedbaar budget 

In dit model is het budget teruggebracht naar een maximaal besteedbaar niveau zodanig dat dit 

een geringe invloed heeft op de ontwikkeling van de kwaliteit van het rioleringsstelsel. Gelden die 

eventueel in een vorig jaar over zijn worden niet gespaard. Als er in een jaar een tekort aan 

budget is worden de geprognosticeerde vernieuwingen doorgeschoven naar het opvolgende jaar. 

Als gevolg van het doorschuiven van deze geprognosticeerde vernieuwingen loopt de gemiddelde 

kwaliteit van het rioolstelsel achteruit. Dit wordt hersteld in de jaren dat voldoende budgeten 

aanwezig zijn. 

 

De degradatiecurve voor dit model is gelijkwaardig met het voorgaande model (groepen en sturing 

op impact) 

 Bij 50 jaar: 3,5 schadepunt per m; 

 Bij 80 jaar: 7 schadepunt per m. 

 

8.2 Vergelijking modellen 

Rasmariant berekent de vernieuwingskosten op lange termijn door de berekende degradatiecurven 

te koppelen aan de modelinstellingen voor rioolvernieuwing. De berekende kosten zijn nuttig bij 

het berekenen van de benodigde hoogte van de rioolheffing op langere termijn, een wezenlijk 

onderwerp in het GRP.  

 

Toelichting gebruikte modellen per kleur: 

1. Model donkerblauw: traditioneel beleid 60 jaar 

2. Model lichtblauw: beleid 50-80 jaar met sturing op impact 

3. Model groen: nieuw beleid met 4 groepen (beton/pvc per stelseltype dwa,/rwa) 

4. Model rood: nieuwe beleid met 4 groepen budget max. 1 miljoen per jaar 

5. Model roze: nieuwe beleid met 4 groepen budget max. 2,3 miljoen per jaar. 

 

Bij de eerste 3 modellen zijn we uitgegaan van een onbeperkt budget. 

Ter vergelijking zijn overzichten gemaakt voor de kosten voor vernieuwingen (zowel per jaar als 

cumulatief), het verwachte verloop van de schadepunten en de vernieuwingslengte.  

 

8.2.1 Vergelijking huidig beleid met sturing op impact 

Bij het donkerblauwe model gaat het om een benadering van de cyclische rioolvervanging op basis 

van het aantal sppm bij een leeftijd van 60 jaar. Het lichtblauwe model is op basis van het sturen 
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op impact. Daarbij maken we dus onderscheid tussen zeer belangrijke en normale riolen. Een zeer 

belangrijk riool wordt voor vernieuwing aangedragen bij een minder aantal schades dan een 

normaal riool. We accepteren bij een zeer belangrijk riool namelijk minder schades omdat het 

belang van die streng groot is. Het belang is groot omdat de impact (het gevolg) bij falen groot is. 

In ieder geval groter dan bij een ‘normaal’ riool. 

 

Door te gaan sturen op de gevolgen van een impact gaan we op verschillende aantallen schades 

ingrijpen. Omdat het merendeel van de riolen onder de groep ‘normale’ riolen vallen en we bij deze 

riolen meer schades accepteren zullen we bij deze riolen later ingrijpen. We zien dit terug in het 

verschil in de lichtblauwe en de donkerblauwe lijn in linker figuur (zie hieronder) in de geringere 

vernieuwingslengte en dat de vernieuwingspiek verder naar achteren ligt (2090 t.o.v. 2070) van 

het model sturen op impact. Voor zeer belangrijke riolen accepteren we minder schades dan 

volgens het huidige beleid gangbaar zijn. We grijpen in bij een aantal sppm dat hoort bij een 

leeftijd van 50 jaar, daar we dit tot nog toe deden bij 60 jaar. Voor zeer belangrijke riolen zijn we 

dus nog strenger. De kans op een instorting dient heel klein te zijn, nagenoeg nihil. Deze zeer 

belangrijke riolen zullen eerder aan de beurt komen voor vernieuwing. 

  

Het overall beeld is dat door te sturen op de impact van en instorting riolen langer kunnen blijven 

liggen (we accepteren meer schades voordat we tot vernieuwen overgaan). Pas vanaf circa 2080 

zien we dat in het model sturen op impact meer vervangen gaat worden dan het model huidig 

beleid. In rechter figuur zien we dat de kosten per jaar in het model sturen op impact (lichtblauw) 

tot het jaar 2080 lager zijn dan volgens het huidige beleid (donkerblauw). 

 

 

Figuur 14: Vernieuwingslengte/totaal kosten per jaar: traditioneel (blauw) en sturen op impact (lichtblauw) 

 

Uit volgende figuren is op te maken dat de totale vernieuwingskosten kunnen worden verlaagd met 

ca. 21 miljoen van 236 miljoen naar 215 miljoen (linker figuur met totaalkosten cumulatief). Het 

schadepunten verloop laat een verschil zien van een 0,9 schadepunt. Bij het lichtblauwe model met 

sturing op impact loopt het aantal sppm op naar gemiddeld 2,8 sppm ten opzichte van 1,9 bij het 

donkerblauwe model. Dit betekent dat de gemiddelde kwaliteit van de vrij verval riolen in de 

gemeente Noordoostpolder minder is dan bij het huidige beleid. De keerzijde is dat de zeer 

belangrijke riolen een betere kwaliteit hebben dan binnen het huidige beleid.  

 

Door meer te sturen op doelmatig en op het juiste moment inplannen van ingrijpmaatregelen leidt 

tot het dalen van kosten. De gevolgen van het niet functioneren van belangrijke riolering door te 

lang wachten met ingrijpen wordt door sturing met behulp van Rasmariant tot een minimum 

beperkt. De kans dat zich een calamiteit voordoet bij een "normaal" riool is groter, maar blijft 

controleerbaar in vergelijking tot een belangrijk riool. Een eventuele calamiteit is te overzien en in 

korte tijd adequaat op te lossen.  
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Figuur 15: Totale kosten/schadepunten: traditioneel (blauw) en sturen op impact (lichtblauw) 

Toelichting grafieken: 

Het donkerblauw model geeft het traditionele beleid en is ingesteld op 3,2 schadepunten (sspm) per m bij 60 jaar. 

Het lichtblauwe model is het beleid sturen op impact met 2,6 sspm bij 50 jaar en 5,4 sspm bij 80 jaar.  

 

8.2.2 Vergelijking huidig beleid met turen op impact en groepen 

Ter vergelijking zijn overzichten gemaakt voor de kosten voor vernieuwingen en het verwachte 

verloop van de schadepunten gemaakt ten opzichte van een meer traditioneel beleid. Deze staan in 

de grafieken afgebeeld met de donkerblauwe lijn (traditioneel) en nieuw beleid met sturing op 

impact (lichtblauw) én sturing en groepen (groen). 

 

Uit de kwaliteitsontwikkeling per groep blijkt (zie hoofdstuk 6) dat riolen belast door RWA een 

mindere degradatie laat zien ten opzichte van DWA en gemengd. Het duurt dus veel langer voordat 

deze riolen een significant aantal schades hebben ontwikkeld. In de praktijk betekent dit dat deze 

RWA riolen dus een veel langere technische levensduur hebben.  

 

Het belangrijkste verschil tussen het op impact gestuurde model (lichtblauw) en het model waarbij 

daarnaast ook onderscheid in type afvalwater is gemaakt (groen), is dat RWA riolen veel minder 

snel schades ontwikkelen. Dit wordt veroorzaakt door de afwezigheid van aantasting als dominante 

schadecategorie (voor een toelichting zie hoofdstuk 4). Dit leidt op middellange termijn tot minder 

rioolvernieuwingen. We zien dit tot uitdrukking komen in de linker figuur (zie volgende figuur). 

Daar zijn de kosten cumulatief weergegeven.  

 

Als er op impact wordt gestuurd en er wordt geanticipeerd op de veel langere technische 

levensduur van RWA riolen blijkt dat de cumulatieve vernieuwingskosten verder kunnen worden 

verlaagd van 215 miljoen naar 135 miljoen in het jaar 2100. 

 

De gemiddelde kwaliteit uitgedrukt in sppm is bij een verdeling in groepen lager dan als er later 

wordt gestuurd op impact. Dat is niet verwonderlijk. In het model blauw is er van uitgegaan dat 

alle riolen op een gelijke wijze degraderen. In het model groen maken we onderscheid in de 

degradatie van de dwa/gem riolen en de rwa riolen. Deze laatste groep is vele malen beter. Dit 

beïnvloed de gemiddelde kwaliteit positief. 
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Figuur 16: Totale kosten/schadepunten: traditioneel (blauw), sturen op impact (lichtblauw), imact en groepen 

(groen) 

 

8.2.3 Vergelijking met opgelegd budget 

Ter vergelijking van de vorige modellen is een model toegevoegd met opgelegd budget van 1 

miljoen per jaar (rode lijn). Dit model is vergelijkbaar met het model sturen op impact met 

onderscheid naar dwa/gem en rwa riolen. In de volgende figuur is links de vernieuwingslengte 

gepresenteerd. Rechts zijn de totaalkosten weergegeven. Duidelijk blijkt dat na een korte periode 

met vernieuwingen er meerdere jaren volgen (globaal van 2020 tot 2060) met relatief weinig 

vernieuwingen. Het budget van 1 miljoen Euro per jaar is in de meest gevallen toereikend. Er is tot 

2060 op basis van de thans beschikbare inspectiedata geen behoefte aan een groter budget voor 

rioolvervanging. 

 

 

Figuur 17: Overzicht vernieuwingslengte en totaalkosten per jaar 

 

Daarmee wordt ook het verschil duidelijk tussen het model groen en het model rood met 

gelimiteerd budget. Bij het ontbreken van voldoende budget kunnen riolen niet worden vernieuwd. 

De riolen die hierdoor niet kunnen worden vernieuwd worden ouder en ontwikkelen meer schades. 
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De kwaliteit gaat daarmee achteruit hetgeen invloed heeft op de gemiddelde kwaliteit van het 

stelsel.  

 

Vanaf 2060 is het budget van 1 miljoen per jaar ontoereikend en zien we dat de kwaliteit achter uit 

holt. Dit blijkt uit de stijgende rode lijn (volgende figuur rechts) vanaf het jaar 2060 ten opzichte 

van de groen lijn (model met onbeperkt budget). 

 

 

Figuur 18: Opgelegd budget model rode lijn: 1 miljoen/jaar 

 

Rasmariant is zodanig ingeregeld dat bij een beperkt budget er altijd wordt gekozen voor het 

vernieuwen van die riolen waar de impact van een calamiteit het grootste is. Er wordt dus altijd in 

eerste instantie gekozen voor belangrijkere riolen. Als er geld over is worden andere ‘normale’ 

riolen vervangen. 

 

Als het maximale jaarlijks beschikbare budget wordt verhoogd tot 2,3 miljoen per jaar vertoont het 

schadepunten verloop vanaf 2080 een nagenoeg vlakke tot iets dalende lijn, dit wordt 

weergegeven in het model met de roze lijn (volgende figuur). De totale vernieuwingskosten 

bedragen in 2100 ca. 110 miljoen. 

 

 

Figuur 19: Maximaal jaarlijks beschikbaar budget model roze lijn: 2,3 miljoen/jaar, model rood 1,0 miljoen per 

jaar 
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8.3 Conclusie en keuze optimaal model 

Het model dat het huidige beleid benaderd is het blauwe model. Het roze daarentegen maakt 

maximaal gebruik van de nieuwe inzichten. Deze beide modellen laten verschillende resultaten 

zien. 

 

 Het model met de donkerblauwe lijn geeft het traditionele beleid weer, hierbij wordt 

uitgegaan van een technische levensduur van 60 jaar van alle strengen benaderd, de totale 

vernieuwingskosten die hierbij horen bedragen 236 miljoen t/m 2100.  

 Het model met de roze lijn geeft het nieuwe beleid weer op basis van sturen op impact, 

indeling in groepen en een maximaal beschikbaar budget van jaarlijk 2,3 miljoen/jaar (dit 

wordt niet elk jaar in zijn geheel uitgegeven). De totale vernieuwingskosten bedragen 110 

miljoen t/m 2100.  

 

Door te vernieuwen op basis van de technische restlevensduur, gerelateerd aan het belang van 

riolen, wordt de geprognotiseerde vernieuwingsaanvraag sterk verlaagd. Deze kan worden 

verlaagd van 236 miljoen naar circa 110 miljoen.  

 

Voor de komende periode is het beeld nog gunstiger. Met een maximaal budget van 1,0 miljoen 

Euro per jaar zijn, op basis van de thans beschikbare data over de kwaliteit van het rioolstelsel, de 

benodigde rioolvernieuwingen de komende decennia (globaal tot circa 2060) te financieren. 

 

Opgemerkt wordt dat door te beheren op basis van de gevolgen van een calamiteit, waarbij in 

minder belangrijke riolen meer schades worden geaccepteerd dan wellicht in de huidig praktijk 

gangbaar is, de kans op deze calamiteit in de tijd toeneemt (de kans blijft evenwel erg klein). 

Omdat het oplossen van een calamiteit in veel gevallen duurder is dan de kosten voor het 

vernieuwen, is het gewenst om hier een reservering voor te doen. Deze reservering is nodig om 

met de kans van voorkomen van een calamiteit het oplossen van deze calamiteit te kunnen 

bekostigen.  

 

In aansluiting op de voorgaande opmerking geldt mogelijk dat in de toekomst meer reparaties 

zullen worden uitgevoerd. We laten veel riolen immers zo lang mogelijk liggen. In veel gevallen 

geeft een reparatie weer voldoende extra levensduur. Dat betekent dat in de toekomst rekening 

moet worden gehouden met een jaarlijks reparatiebudget van enkele tienduizende euro’s per jaar.   

 

Tenslotte zullen, als gevolg van de onstane inzichten, riolen later en minder frequent worden 

vervangen. Dit kan gevolgen hebben voor de bijdrage die rioolbeheer levert aan bijvoorbeeld 

wegreconstructies. Aanbevolen wordt met deze gevolgen rekening te houden en ook voor 

wegbeheer een exploitatie op te zetten met een grotere doorlooptijd, overeenkomstig aan de 

exploitatie opzet voor een GRP. 
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9 Adviezen voor de korte termijn 

Rasmariant berekent op basis van inspectiedata en een groot aantal instellingen welke 

rioolstrengen in aanmerking komen voor een reparatie, welke strengen vernieuwd moeten worden 

en welke strengen geïnspecteerd moeten worden. Het reparatieadvies heeft een tijdshorizon van 1 

jaar. Het vernieuwingsadvies en het inspectieadvies zijn berekend voor de periode 2016 - 2026. De 

lange termijn voorspellingen zijn opgenomen in hoofdstuk 10. Deze gaan tot en met het jaar 2100. 

 

9.1 Reparatieadvies 

Op basis van de uitgevoerde data-analyse komt Rasmariant met adviezen voor reparaties voor 

enkele jaren, bijvoorbeeld de planperiode van het GRP. De rioleringsbeheerder moet de situatie per 

rioolstreng nader beoordelen en zelf tot een keuze komen van de te nemen maatregelen.  

 

Bijgaande figuur toont de geadviseerde reparaties die liefst op korte termijn (2016) dienen te 

worden geanalyseerd door de rioleringsbeheerder. Deze plot behoort als csv-bestand en dxf-

bestand bij het rapport.  

 

 

Figuur 20: Reparaties Noordoostpolder 2016 
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Figuur 21: reparaties kern Emmeloord 2016 

 

De kosten voor het uitvoeren van het reparatieadvies voor 2016 bedragen een kleine € 50.000,-. 

Een belangrijk deel van de schades bestaan uit zogenaamde radiale scheuren. In veel gevallen 

worden deze niet gerepareerd. 

 

In het reparatie advies zijn riolen opgenomen die een schade hebben die voldoet aan de  

ingrijpmaatstaf en waarvan het aantal schades niet zodanig hoog is dat de grens voor het 

toelaatbaar aantal schadepunten per meter wordt overschreden, het grensniveau. In het reparatie 

advies zijn ook de opgenomen riolen die in eerste instantie boven het grensniveau scoren, maar, 

na een reparatie, onder de ingrijpgrens komen.  

 

Het reparatieadvies van Rasmariant dient in de praktijk per riool te worden getoetst door de 

rioleringsbeheerder aan de hand van de inspectiebeelden. Het reparatieadvies dient te worden 

vertaald in een maatregelplan. 

 

9.2 Vernieuwingsadvies 

Op basis van de uitgevoerde data-analyse komt Rasmariant met adviezen voor vernieuwing voor 

enkele jaren, bijvoorbeeld de planperiode van het GRP. De rioleringsbeheerder moet de situatie per 

rioolstreng nader beoordelen en zelf tot een keuze komen van de te nemen maatregelen.  

 

Bijgaande figuur toont de adviezen voor vernieuwing op Noordoostpolder voor de periode 2016 – 

2026. Deze plot behoort als csv-bestand en dxf-bestand bij het rapport. Ook bij deze plot geldt de 

waarschuwing dat het een advies is van Rasmariant op basis van de uitgevoerde data-analyse en in 

de praktijk per riool moet worden getoetst door de rioleringsbeheerder aan de hand van de 

inspectiebeelden. Het advies is gebaseerd op het groene model (sturen op impact, vier groepen en 

onbeperkt budget).  
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Figuur 22: Vernieuwingsadvies 2016 - 2025 

 

 

Figuur 23: Vernieuwingsadvies kernen Emmeloord en Marknesse 2016 - 2025 

 

De vernieuwingskosten zijn in de volgende figuur zowel per jaar als cumulatief weergegeven. De kosten 

bedragen 7,5 miljoen over de komende 10 jaar. Dit komt neer op een gemiddeld bedrag van € 0,75 miljoen per 

jaar. 
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Figuur 24: Vernieuwingskosten periode 2016 - 2025 per jaar en cumulatief 

 

9.3 Inspectieadvies 

Het inspectielengte bedraagt in de periode 2016 tot en met 2025 circa 30 km. De inspectielengte 

voor die periode is weergegeven in Figuur 25.  

 

Het inspectieadvies komt als volgt tot stand: 

 Riolen, met een aantal sppm dat ligt boven het grensniveau voor de betreffende streng, 

worden voor inspectie voorgedragen als de gebruikte inspectie ouder is dan 10 jaar. 

 Riolen worden gedurende hun theoretische levensduur 3 keer geïnspecteerd. 

 

 

 

Figuur 25: Inspectieadvies periode 2016 – 2020 
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10 Prognose vernieuwingskosten lange termijn 

10.1 Wat eraan vooraf ging 

De kosten voor rioolvervanging beslaan een groot deel uit van de kosten voor de rioolzorg. De 

afgelopen jaren is de aandacht sterk gericht op het beheersen van de kosten. “Met minder – meer” 

is een gevleugelde uitspraak.  

 

Om de kosten op de lange termijn beheersbaar te houden wordt al enige jaren aansluiting gezocht 

bij de beginselen van assetmanagement. Feitelijk gewoon ‘goed beheer’ maar dan wellicht iets 

slimmer. Assetmanagement leidde mede tot het inzicht dat een moderne benadering geld zou 

kunnen besparen. In het verlengde daarvan bestaat de discussie over (rest)levensduur. Het idee 

bestond dat riolen langer in de grond konden blijven liggen dan waar wij thans van uitgingen in de 

meeste GRP’s’. 

 

De tools om dit inzicht te verkrijgen waren tot voor kort niet beschikbaar. Door het uitvoeren van 

een toekomstgerichte rioolanalyse en dynamisch rioolbeheer te implementeren heeft de gemeente 

Noordoostpolder deze lacunes proberen in te vullen. Het onderzoek heeft geleid tot het inzicht dat 

er een aanzienlijk verschil in te verwachten levensduur van riolen bestaat. Deze is afhankelijk van 

het type afvalwater, de diameter en ook mede afhankelijk van het materiaal van de buis. Deze 

inzichten bestonden al wel. Er was echter nooit mee gerekend om de vernieuwingskosten op de 

lange termijn mee te bepalen. Dat is nu wel gebeurd en levert een aanzienlijke besparing tot het 

jaar 2100 op. 

 

Deze benadering komt ook voort uit het assetmanagement. Door te kijken naar de gevolgen van 

een calamiteit en een relatie te leggen met de kans van optreden van die calamiteit kan het risico 

worden bepaald. Met belangrijke riolen (stelselkenmerken) of riolen in een belangrijke omgeving 

(omgevingskenmerken) willen we weinig risico nemen en met minder belangrijke riolen meer. De 

methodiek stelt de gemeente Noordoostpolder in staat om dit voor elke rioolstreng individueel in te 

stellen. De risicobenadering is verwerkt in de lange termijn adviezen. Een belangrijk gevolg hiervan 

is dat er geen sprake meer is van een vernieuwingspiek. 

 

10.2 Lange termijn prognose  

Het model waarbij gestuurd wordt op het beheersen van de impact van een instorting met 

onderscheid naar kunststof en betonriolen, diameter en type afvalwater wordt gewerkt is de basis 

voor het lange termijn beleid. Voorgesteld wordt dit model te hanteren voor de toekomstige 

vernieuwingen. Dit is het zogenaamde model ROZE. Dit model is tevens gebruikt voor de 

kostendekkingsberekening. 
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Figuur 26: Investeringskosten cumulatief voor de modellen uit Toekomstgerichte rioolanalyse. 

Toelichting gebruikte modellen per kleur: 

 Model Donkerblauw: Benadering van een traditioneel beleid met vervangen van riolen 60 jaar na 

aanleg. 

 Model Lichtblauw: een beleid met sturen op impac met vervangen van riolen tussen de 50 en 80 jaar. 

 Model Groen: een beleid met sturen op impact dat rekening houdt met de degradatie van verschillende 

typen riolen. 

 Model Rood: idem als model Groen met in begrip van een maximaal besteedbaar budget 1 miljoen per 

jaar. 

 Model Roze: idem als model Groen met in begrip van een maximaal besteedbaar budget 2,3 miljoen 

per jaar. 

 

Het model met de roze lijn geeft het nieuwe beleid weer op basis van sturen op impact, indeling in 

groepen en een maximaal beschikbaar budget van jaarlijk 2,3 miljoen/jaar. De totale 

vernieuwingskosten bedragen 110 miljoen t/m 2100. Door te vernieuwen op basis van de 

technische restlevensduur, gerelateerd aan het belang van riolen, wordt de geprognotiseerde 

vernieuwingsaanvraag sterk verlaagd. Deze kan worden verlaagd van 236 miljoen naar 110 miljoen 

(Figuur 26).  

 

Voor de komende periode is het beeld nog gunstiger. Met een maximaal budget van 1,0 miljoen 

Euro per jaar zijn, op basis van de thans beschikbare data over de kwaliteit van het rioolstelsel, de 

benodigde rioolvernieuwingen te financieren. 
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11 Effecten voor de kostendekking 

11.1 Uitgangspunten berekening 

De kostendekkingsberekening van 2011 wordt vergeleken met een geactualiseerde berekening, 

waarbij met name de investeringsplanning afwijkend is. De investeringsplanning is afgeleid uit de 

vernieuwingsplanning zoals die bepaald is in de voorgaande hoofdstukken. 

 

Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen: 

 Het startjaar is 2012 en de planhorizon blijft 60 jaar. 

 De geplande uitgaven en inkomsten tot en met 2015 zijn conform de werkelijke kosten 

opgenomen in dit deel van de berekening. Met name de BTW component is afwijkend van 

de oorspronkelijk kostendekkingsberekening. 

 De geplande vervangingsinvestering voor het vrijverval riool wordt vanaf 2016 aangepast. 

 De kosten zoals genoemd in het Uitvoeringsplan worden vanaf 2016 (t/m 2019) niet meer 

uitgegeven. 

 De uitgaven voor personele kosten, exploitatiekosten, kwijtscheldingen en straatvegen zijn 

aangepast overeenkomstig de begroting 2016, zoals die op 9 december 2015 en 4 maart 

2016 ter beschikking is gesteld. 

 De BTW over de investeringen wordt volledig in de berekening meegenomen. 

 De OAS reserve is niet meer meegenomen in de stand van de voorziening/reserve per 31 

december 2014. 

 De stand van de reserve/voorziening is per 31 december 2015 circa M€ 3. 

 Vervangingsinvesteringen worden direct afgeboekt. 

 Er wordt een kostendekkende rioolheffing berekend waarbij de stand van de 

reserve/voorziening niet negatief mag zijn. 

 

11.2 Kostendekkingsberekening conform GRP 2012-2016 

In het kostendekkingsmodel van het huidige GRP 2012-2016 is een rioolheffing berekend die de 

komende jaren geleidelijk zal oplopen van € 193,-- naar € 333,-- in 2070. In deze berekening is 

een vervangingsplanning van het vrijverval stelsel voorzien met een totale vervangingswaarde van 

circa € 133.000.000,--. Daarnaast is rekening gehouden met kosten voor exploitatie, BTW over de 

exploitatie, kwijtschelding, vervangen pompen en gemalen etc. Enkele andere uitgangspunten zijn 

het direct afboeken van de vervangingsinvesteringen en het niet toevoegen van rente aan de 

voorziening. In Figuur 27 zijn de kosten en opbrengsten grafisch weergegeven. In Figuur 28 zijn de 

ontwikkeling van de rioolheffing en van de voorziening grafisch weergegeven. 

 

	€	-				

	€	1.000.000		

	€	2.000.000		

	€	3.000.000		

	€	4.000.000		

	€	5.000.000		

	€	6.000.000		

€	0		

€	1.000.000		

€	2.000.000		

€	3.000.000		

€	4.000.000		

€	5.000.000		

€	6.000.000		

2011	 2021	 2031	 2041	 2051	 2061	

Kosten	en	opbrengsten	rioolbeheer	conform	GRP	2012-2016	

Personele	middelen	riolering	 Exploita elasten	rioleirng	(excl.	BTW)	 Totale	Veegkosten	

Kwijtschelding	 BTW	Exploita elasten	 Vervangingsinvesteringen	(incl.	verbetermaatregelen)	

Totale	opbrengsten	KDP	2011	

 

Figuur 27: Kosten en opbrengsten rioolbeheer conform GRP 2012-2016. 
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Figuur 28: Ontwikkeling rioolheffing en stand van de voorziening. 

 

11.3 Herijkte kostendekkingsberekening Rasmariant 

In voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat een groot aantal rioolstrengen waarschijnlijk veel 

langer mee gaan dan de in het GRP 2012-2016 aangenomen periode van 60 jaar. Voor de 

vernieuwingsplanning wordt zelfs uitgegaan van een planhorizon tot en met 2100 (85 jaar).  

 

In hoofdstuk 8 zijn verschillende modellen doorgerekend. Daarbij is een relatie gelegd tussen de 

gewenste kwaliteit per rioolstreng en de bijbehorende kosten voor vernieuwingen. In deze 

modellen is rekening gehouden met de ontwikkeling van de kwaliteit in de komende jaren. Deze 

verwachting is gebaseerd op historische data. Bij het kwantificeren van de verwachting is 

onderscheid gemaakt in het buismateriaal van de vrijverval leiding en in het type afvalwater 

waarmee de buis wordt belast. Dit onderscheid is gemaakt in het zogenaamde roze model. Dit 

model is verder gebruik in de kostendekking berekening. 

 

In Tabel 4 zijn de financiële gevolgen voor de investeringen voor het vrijverval riool weergegeven, 

zoals die voor het gekozen model Roze (nieuw beleid met sturen op impact) is bepaald. Tevens is 

de cumulatieve vernieuwingswaarde na 60 jaar bepaald. Dit is de planhorizon uit het huidige GRP 

en de bijbehorende kostendekking berekening. In Figuur 29 zijn investeringskosten voor model 

Roze en model Paars (GRP 2012-2016) ook grafisch weergegeven.  

 

Tabel 4: Vernieuwingswaarde na 60 jaar en na 85 jaar bij model Paars en Roze 

Modelomschrijving Vernieuwingswaarde*) 

Kleur Benaming/Kenmerk Na 60 jaar Na 85 jaar 

Paars GRP 2012-2016 € 133.000.000,-- n.b. 

Roze Nieuw beleid, sturing € 61.000.000,-- € 110.000.000,-- 

*) dit is alleen de vernieuwingswaarde van het vrijverval stelsel en niet de Totaalkosten volgens 

“Toekomstgericht rioolbeheer”. In die Totaalkosten zitten ook de kosten voor inspecties en reparaties.  
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Figuur 29: Investeringskosten per jaar en cumulatief voor model Roze (nieuw) en model Paars (vigerend GRP). 

 

In het KDM zijn als vernieuwingskosten voor de vrijverval riolering voor de periode 2016-2025 op 

een bedrag van circa M€ 0,75 per jaar. Daarnaast is nog M€ 0,15 per jaar opgenomen voor het 

repareren en/of inspecteren van de riolen die in het reparatie en inspectieadvies worden 

aangeduid. 

 

Effect model Roze 

In model Roze is het nieuwe, risicogestuurde beleid verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met 

verschillend degradatiegedrag van het buismateriaal en het type af te voeren water. In dit model is 

de totale vernieuwingswaarde in 2100 bepaald op € 110.000.000,--. De cumulatieve 

vernieuwingswaarde na 60 jaar bedraagt € 61.000.000,--. Rekening houdend met deze nieuwe 

vernieuwingsplanning geeft dit de mogelijkheid om de komende drie jaar de rioolheffing met 

bijvoorbeeld 5% per jaar te verlagen naar € 165,85 in 2019. Vanaf 2027 is een verdere verlaging 

mogelijk naar € 135,09 in 2030. Een grafische weergave van de ontwikkeling van de heffing en de 

reserve/voorziening staat in Figuur 30.  
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Figuur 30: Ontwikkeling rioolheffing en stand van de voorziening volgens GRP en model Roze 

 

Tot slot is in Figuur 31 een totaal beeld gegeven van de kosten en opbrengsten van het rioolbeheer 

zoals dit, na deze actualisatie c.q. herijking, er voor de komende jaren kan uitzien. 
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Figuur 31: Kosten en opbrengsten rioolbeheer conform herijking kostendekkingsberekening 2016. 

 

Aangepaste exploitatiekosten 

Met de herziening van de vernieuwingsplanning was er ook aanleiding om het kostendekkings-

model van 2012 (KDM 2012) aan te passen en wel met de gegevens zoals die eind 2015 bekend 

waren. Tijdens het overleg op 9 december 2015 is aangegeven dat het dan nodig is om de 

exploitatie kosten volgens de begroting in het kostendekkingsmodel in te vullen. In Tabel 5 zijn de 

cijfers van 2012 en 2016 alsmede het verschil vermeld. 

 

Tabel 5: Overzicht exploitatielasten 2012 en 2016. 

Exploitatielasten KDM 2012 KDM 2016 verschil 

        

Kapitaallasten gemalen (bestaand ) € 142.800  € 136.436  -€ 6.364 

        

Personele middelen riolering € 534.385  € 438.786  -€ 95.599 

        

Exploitatielasten riolering (excl. BTW) € 502.173  € 596.414  € 94.241 

        

Totale Veegkosten € 506.808  € 436.413  -€ 70.395 

        

Kwijtschelding € 195.000  € 220.000  € 25.000 

        

BTW Exploitatielasten (& investering) € 134.531  € 462.443  € 327.912 

 

In de afgelopen jaren (2012-2015) zijn er door verschillende oorzaken wijzigingen ontstaan in de 

reguliere exploitatielasten, zoals de kapitaallasten gemalen, personele kosten, onderhoudskosten 

riolering en veegkosten. 

 

De grootste afwijking die is doorgevoerd zijn de doorberekenbare kosten voor BTW. In het KDM 

2012 was hiervoor alleen de BTW over de exploitatiekosten meegenomen in de tarief berekening. 

In de jaarrekeningen van 2012 t/m 2015 is wel de totale BTW component meegenomen. In het 

huidige KDM 2016 is nu dus ook de BTW over de geplande investeringen meegenomen.  

In 2016 bedraagt het totaal aan BTW kosten in de tariefberekening dan circa € 400.000,--. Vanaf 

2017 varieert dit bedrag tussen de € 200.000,-- en € 350.000,--. Het aandeel BTW over de 

investeringen bedraagt circa € 10,-- in het riooltarief. 

 

11.4 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de analyses in de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de riolen in de gemeenten 

Noordoostpolder langer mee gaan dan verwacht. Dit betekent dat de geplande 
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vervangingsinvesteringen kunnen worden herzien. In de komende jaren zijn er minder 

investeringsbudgetten nodig om het stelsel in goed staat te houden.  

 

Door in de berekening van de rioolheffing rekening te houden met deze verlaagde 

investeringsbudgetten dan kan het riooltarief in 2017 worden verlaagd met bijvoorbeeld 5% in de 

komende 3 jaar. In 2019 is dan een tarief berekend van € 165,85. Dit is een verlaging van bijna € 

20,-- ten opzicht van het huidige tarief in 2016 van € 193,44. In Figuur 32 is een vergelijking 

tussen  de “oude” en “nieuwe” tariefberekening weergegeven. 

 

Een verder verlaging is vooralsnog niet wenselijk. De stand van de reserve/voorziening zou dan 

negatief worden. Vanaf 2027 is nog wel een verlaging mogelijk, zonder dat de stand van de 

voorziening negatief komt te staan. Vanaf 2030 is voor een korte periode zelfs een tarief mogelijk 

van € 135,09.  

 

Bij het bepalen van de effecten op het riooltarief is gekozen om de jaarlijkse wijzigingen in stappen 

van 5% in de berekening te verwerken. Uiteraard zijn er grotere en kleinere stappen mogelijk. 

Indien gewenst kunnen daarvoor nieuwe berekeningen worden gemaakt. 
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Figuur 32: Ontwikkeling rioolheffing en stand van de voorziening volgens GRP en model Roze. 

 


