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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Voor u ligt de regiorapportage riolering en afvalwaterzuivering. De informatie van gemeenten en waterschappen in de
regiorapportage geeft inzicht in de onderlinge verschillen en levert een bijdrage aan het regionale uitwerkingsproces van
het Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen. In deze regiorapportage zijn prestaties en kosten van het beheer
van riolering en zuivering in de regio Afvalwaterketen Flevoland samengevat.
De regio Afvalwaterketen Flevoland is samengesteld uit:

Almere
Zeewolde
Noordoostpolder
Urk
Dronten
Lelystad
Zuiderzeeland
De data van de waterschappen die actief zijn in de regio zij opgenomen, het kan dus voorkomen dat meer dan één
waterschap is opgenomen.
In het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) is de afspraak gemaakt om eenmaal per drie jaar een benchmark uit te
voeren voor de rioleringszorg, het zuiveringsbeheer en de drinkwatervoorziening. Tevens zijn in het BAW afspraken
gemaakt over het intensiveren van de samenwerking in de afvalwaterketen. In circa 60 deelgebieden krijgt de regionale
uitwerking van de afspraken in het BAW vorm (zie kader).

Bestuursakkoord Water
In het bestuursakkoord zijn in 2011 afspraken gemaakt tussen het rijk en de koepels van gemeenten, waterschappen,
provincies en drinkwaterbedrijven over een doelmatiger waterbeheer in Nederland. Onderdeel van deze afspraken is
de aanpak voor de afvalwaterketen door gemeenten en waterschappen, zoals de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) deze in 2010 hebben geformuleerd en vastgesteld.
Deze aanpak voorziet in een intensieve samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en het
waterschap bij de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen, met als doelen:
•

Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen

•

Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen

•

Het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Samenwerking is geen doel op zichzelf, maar een belangrijk middel om de doelen van het bestuursakkoord te realiseren.
De uitdaging is om binnen de geldende beleidsvrijheid en op basis van gelijkwaardigheid de beschikbare kennis en
kunde te bundelen en te benutten. Dit is de basis van slim investeren en slim beheren. Essentieel hierbij is een
verandering van aanpak en werkwijze (cultuur): van norm naar argument en van inspanning naar resultaat, gebaseerd
op kennis en lokaal maatwerk. Dat betekent ook: oude afspraken en vertrouwde werkwijzen heroverwegen om het
goede te behouden en doelmatig samen verder te bouwen aan de afvalwaterketen.
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1.2 Doelstelling regiorapportage
De doelstelling van de regiorapportage is het ontsluiten van relevante informatie over het uitvoeren van de beheertaken
in de afvalwaterketen door gemeenten (rioleringszorg) en waterschappen (zuiveringsbeheer) binnen een specifieke
regio. De primaire doelgroep van de regiorapportage zijn de beleidsambtenaren die zijn betrokkenen bij de
samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen rondom stedelijk waterbeheer.
De ambitie van Stichting RIONED, de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) is om met het ontsluiten van deze informatie de relevante verschillen tussen partijen in de uitvoering van de
beheertaken helder in beeld te brengen. De regiorapportage vormt hiermee een inhoudelijke basis voor een verdiepende
dialoog tussen de partijen over de verschillen en mogelijke verbeterpunten bij de uitvoering van de beheertaken. Met het
ontsluiten van relevantie informatie kan het gevoel voor urgentie voor een mogelijk verbetertraject worden versterkt en
worden kansen voor de aanpak in het regionale uitwerkingsproces in beeld gebracht. Het is aan de partners binnen
iedere regio zelf op welke wijze zij de inhoud en uitkomsten van deze rapportage benutten.
Meer informatie over de samenwerking in de waterketen op landelijk niveau en de ontwikkelingen in andere regio's is
beschikbaar via www.samenwerkenaanwater.nl.

1.3 Gebruikte informatiebronnen
De regiorapportage is gebaseerd op de volgende informatiebronnen (figuur 1-1):
•

Benchmark rioleringszorg 20131(VNG en Stichting RIONED)

•

uitvraag voor de jaarlijkse rapportage waterschapsbelastingen (UvW)

•

Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2012 (UvW)

•

resultaten van de inventarisatie van de voortgang en het resultaat van de aanpak afvalwaterketen (VNG en
UvW , voorjaar 2013)2

•

basisinformatie van CBS Statline en COELO (Rijksuniversiteit Groningen)

Daarnaast is vanuit de Benchmark rioleringszorg 20133 een facultatieve aanvullende vragenlijst uitgezet bij gemeenten.
Ondanks de hoge deelnamegraad van de Benchmark rioleringszorg zijn niet van alle gemeenten alle gegevens
beschikbaar. In deze rapportage zijn alleen de gegevens opgenomen die in bovenstaande bronnen beschikbaar zijn. Als
een gemeente of waterschap ontbreekt in een tabel of figuur, dan is voor die organisatie dat bewuste gegeven niet
aanwezig.

1De basis- en facultatieve vragenlijst zijn beschikbaar via de website www.benchmarkrioleringszorg.nl.
2 De resultaten van de inventarisatie in het voorjaar van 2013 zijn door VNG en UvW gerapporteerd in een VNG-ledenbrief met
factsheet (kenmerk FLO/U201300657, Lbr. 13/049, datum 22 mei 2013) en een UvW-ledenbrief: (kenmerk 67590 LB, 22 mei 2013).
3 De facultatieve vragenlijst t.b.v. regiorapportage is verkrijgbaar bij Stichting RIONED en de ambtelijke trekkers van de 60 regio’s.
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Figuur 1-1 Gegevensbronnen voor de regiorapportage

1.4 Verantwoording
De regiorapportage is een nieuw product vanuit de Benchmark rioleringszorg 2013 met gebruikmaking van de gegevens
van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. Het raamwerk van de regiorapportage is opgesteld door Ambient en
Grontmij Nederland in opdracht van Stichting RIONED in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen. Het
raamwerk is ontwikkeld met inbreng van een klankbordgroep van gemeenten en waterschappen, van de ambtelijke
trekkers van de regionale samenwerking en van de projectgroep Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer.
In de regiorapportage is de informatie niet of slechts beperkt geïnterpreteerd. Wel zijn verschillende analyses gemaakt
en zijn gegevens met elkaar gecombineerd. In de regiorapportage zijn geen conclusies getrokken over individuele
partijen, het uitwerkingsproces of het doelbereik van het Bestuursakkoord Water.
De informatie in deze regiorapportage is in principe aanvullende op de informatie van gemeenten en waterschappen die
is opgenomen in de koepelrapportages van de Benchmark rioleringszorg (Riolering in Beeld 2013) en de
Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012. Daarnaast is informatie van de individuele partijen opgenomen in de
databases van de Benchmark rioleringszorg en Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer, de gemeenterapporten van de
Benchmark en de waterschapsrapportages van de Bedrijfsvergelijking. Het gaat hierbij o.a. om de volgende informatie:
•

Infrastructuur (stelselkenmerken, transportleidingen, kenmerken zuiveringsinstallaties ed.)

•

Milieuprestaties

•

Zuiveringsprestaties

•

Nalevingspercentage vergunningen en bestuurlijke afspraken

•

Storingen

•

Klachten

•

Onderhoudsstrategie (o.a. reiniging, inspectie)

•

Innovatie
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Andere producten van de Benchmark rioleringszorg zijn de online database met analysetools via
www.benchmarkrioleringszorg.nl, het belevingsonderzoek 'Het riool gewaardeerd' en de inventarisatie
'Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' (beide publicaties zijn te downloaden en te bestellen via
www.riool.net).
Niet alle informatie van gemeenten en waterschappen is op koepelniveau beschikbaar. Bij een aantal figuren is dat in de
tekst aangegeven. Bij de thema’s die in deze figuren aan de orde komen, kan het nuttig zijn om regionaal zelf de
informatie van die individuele gemeenten en waterschappen te betrekken.
Stichting RIONED en de Unie van Waterschappen hebben de gegevens die zijn gebruikt in deze regiorapportage zo
nauwkeurig mogelijk verzameld, bewerkt en geanalyseerd. Als er desondanks toch fouten zijn gemaakt, dan ontvangt
Stichting RIONED daarvan graag melding via benchmark@rioned.org.

1.5 Leeswijzer
De regiorapportage is opgebouwd op basis van de belangrijkste thema’s voor het regionale uitwerkingsproces:
•

Financiën (hoofdstuk 2)

•

Personeelszaken (hoofdstuk 3)

•

De meerwaarde van samen werken (hoofdstuk 4)

•

Factoren die de beheerkosten beïnvloeden (hoofdstuk 5)

In de regiorapportage zijn een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd die gelden voor meerdere figuren en
tabellen:
•

Gegevens over 2012 en eerder zijn in alle gevallen realisatiecijfers, terwijl gegevens over 2013 en later in alle
gevallen prognoses en ramingen betreft;

•

Bij Bij financiële gegevens die betrekking hebben op meerdere jaren geldt het algemene uitgangspunt dat alle
gegevens prijspeil 2012 hebben. Correctie voor de gemeentelijke gegevens van jaren vóór 2012 heeft
plaatsgevonden op basis van de CBS index consumentenprijzen. De individuele waterschappen en de Unie van
Waterschappen hebben volgens hun eigen systematiek een inflatiecorrectie uitgevoerd op de financiële
gegevens van de waterschappen;

•

De gemiddelde waarden die in figuren en tabellen zijn gehanteerd, zijn rekenkundige gemiddelden. In een
aantal gevallen is hiervan afgeweken en is sprake van een gewogen gemiddelde. Dit staat bij de betreffende
figuur en/of tabel vermeld;

•

In de meeste figuren is “Nederland” opgenomen, dat is het gemiddelde van alle beschikbare gegevenssets van
de gemeenten en waterschappen

Uitleg: systeembuis
Het begrip systeembuis is een door Stichting RIONED geïntroduceerde maat voor de totale stelselgrootte. Daarmee
wordt in de Benchmark rioleringszorg een evenwichtige vergelijking tussen gemeenten mogelijk gemaakt, omdat
rekening wordt gehouden met de mogelijke aanwezigheid van verschillende typen riolering: gemengde, gescheiden en
verbeterd gescheiden vrijvervalriolering, mechanische riolering, transportpersleidingen en beheerde drainage. Zo wordt
recht gedaan aan de objecten en investeringen van deze onderdelen in de kosten(dekking) en de beheerinspanningen.
De lengte systeembuis van een gemeente is gedefinieerd als de rekenkundige optelling van de totale lengte
vrijvervalriolering, de totale lengte transportpersleidingen, eenvijfde van de lengte leiding mechanische riolering en
eenvijfde van de lengte drainageleidingen. De laatste twee onderdelen zijn met weging opgenomen op grond van de
verhouding in kostenkengetallen aanleg, beheer en vervanging voor de systemen.
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2. Financiën
Dit hoofdstuk richt zich op de financiële aspecten van de uitvoering van de beheertaken door gemeenten en
waterschappen. Hierbij ligt de nadruk op de kosten en heffingsinkomsten. De heffingsgrondslagen worden buiten
beschouwing gelaten. Achtereenvolgens komen aan bod:
•

Ontwikkeling lasten riool- en zuiveringsheffing

•

Heffingsgrondslagen

•

Langetermijnontwikkeling investeringen

•

Opbouw beheerkosten

•

Kostentoerekening

•

Financieringskosten

2.1 Ontwikkeling lasten van riool- en zuiveringsheffing
Figuur 2-1: Ontwikkeling van de rioolheffing meerpersoonshuishoudens (gemeenten; prijspeil 2012)

In figuur 2-1 is de ontwikkeling van de lasten van de rioolheffing bij de gemeenten in de regio weergegeven. Het gaat
hier om de lasten (=tarief x grondslag) van een meerpersoonshuishouden (de som van het tarief dat eigenaren en
gebruikers dienen te betalen op basis van standaardwaarden). De prognose en trend zijn gebaseerd op gegevens van
de gemeenten. Er heeft geen berekening en extrapolatie plaatsgevonden.
Voor een evenwichtige vergelijking van de rioolheffing is niet alleen de ontwikkeling op korte termijn, maar ook die op de
(middel)lange termijn van belang. De hoogte van de rioolheffing wordt mede bepaald door keuzes in het verleden over
de hoeveelheid en het tempo van investeringen én over de boekhoudkundige verwerking van die investeringen tot
kosten (zijn investeringen direct genomen of geactiveerd, en over hoe lang dan?). Ook de ontwikkeling tot in de verre
toekomst zal blijven afhangen van de boekhoudkundige keuzes door de invloed van afschrijvingen en rente.
Achtergrondinformatie hierover vindt u in de brochure ‘Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording’ van de
Commissie BBV en Stichting RIONED.
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Als extra aandachtspunt geldt dat de aanleg van riolering in het verleden vrijwel geheel is betaald uit de grondexploitatie,
terwijl de vervanging van de riolering wordt bekostigd uit de rioolheffing. Voor Nederland als geheel geldt dat de
vervanging van ongeveer tweederde van het vrijvervalstelsel nog niet is opgenomen in de huidige rioolheffing.
Gaandeweg de komende decennia is verdere stijging van de rioolheffing om die reden onvermijdelijk. Het kan zinvol zijn
om in uw regio te bekijken wat per gemeente de invloed is van deze keuzes in het verleden op de huidige en
toekomstige situatie.
Figuur 2-2: Ontwikkeling van de zuiveringsheffing (waterschap) meerpersoonshuishoudens

In figuur 2-2 is de ontwikkeling van de zuiveringsheffing van het waterschap weergegeven. Het gaat hier om de lasten
(=tarief maal grondslag) van een meerpersoonshuishouden (= 3 vervuilingseenheden).
De gegevens van de zuiveringsheffing van de waterschappen zijn landelijk beschikbaar tot en met 2013. Individuele
waterschappen hebben eigen prognoses van de zuiveringsheffing vanaf 2014. In het kader van de uitwerking van de
regionale ambities ten aanzien van kostenbesparing in de afvalwaterketen, is het verstandig om de prognoses van zowel
de rioolheffing als de zuiveringsheffing (en de som) in de regio zelf in beeld te brengen voor de periode tot 2020.
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Figuur 2-3: De som van de totale heffingsinkomsten rioolheffing in de regio en totaal van de zuiveringsheffing van de
waterschappen die in de regio actief zijn

In figuur 2-3 is de som van de heffingsinkomsten (begrote bruto opbrengsten) van de rioolheffing (gemeenten) en
zuiveringsheffing (waterschap) in de regio weergegeven. De regionale inkomsten van de rioolhefing worden alleen
getoond voor de jaren waarin alle gemeenten uit de regio de gegevens hebben aangeleverd. De heffingsinkomsten van
de zuiveringsheffing hebben betrekking op het waterschapsgebied in z’n geheel en dus niet op het deel ervan dat
betrekking heeft op de regio, vandaar dat deze heffingsinkomsten vaak veel hoger zijn dan die van de gemeenten.
De figuur geeft een prognose van de heffingsinkomsten van gemeenten en waterschappen in de periode tot 2016,
gebaseerd op de beleidsuitgangspunten en investeringsprogrammering in 2012. De prognoses zijn gebaseerd op
gegevens van de gemeenten en waterschappen. Er heeft geen berekening en extrapolatie plaats gevonden.
De gegevens van de heffingsinkomsten van de zuiveringsheffing (opbrengsten) van de waterschappen zijn landelijk
beschikbaar tot en met 2016 en zijn in november 2012 door de waterschappen aan de Unie van Waterschappen
aangeleverd. Individuele waterschappen hebben waarschijnlijk eigen prognoses van de heffingsinkomsten
zuiveringsheffing vanaf 2017. In het kader van de uitwerking van de regionale ambities ten aanzien van kostenbesparing
in de afvalwaterketen, kan het verstandig zijn om de prognose van de heffingsinkomsten van zowel de riool- als
zuiveringsheffing in de regio in beeld te brengen voor de periode tot en met 2020.
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2.2 Heffingsgrondslagen lasten van riool- en zuiveringsheffing
Figuur 2-4: Heffingsgrondslagen rioolheffing eigenaren (a) en gebruikers(b)

a

b

In figuur 2-4 is het tariefsysteem van de rioolheffing van de gemeenten in de regio aangegeven. De lasten uit de
rioolheffing die bij burgers en bedrijven in rekening wordt gebracht, zijn het product van een tarief (onderscheid naar
eigenaar en gebruiker) en een heffingsgrondslag. In de regio kan sprake zijn van verschillende heffingsgrondslagen. In
de figuur is het percentage van de gemeenten per heffingsgrondslag weergegeven.
De lasten uit de zuiveringsheffing van waterschappen zijn het product van een tarief per vervuilingseenheid (v.e.) en een
aantal vervuilingseenheden. Voor een meerpersoonshuishouden (eigenaar+gebruiker) worden 3 vervuilingseenheden in
rekening gebracht.
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2.3 Ontwikkeling investeringen
Figuur 2-5: Gemiddelde investeringen per jaar gemeente en waterschap, prijspeil 2012

In figuur 2-5 zijn de gemiddelde jaarlijkse bruto investeringen van individuele gemeenten en het waterschap
weergegeven voor de periode 2010 t/m 2020. De figuur geeft een beeld van de investeringsopgave in de regio.
De jaarlijkse bruto investeringen van het waterschap hebben betrekking op investeringen in infrastructuur (oa.
onderdelen van installaties voor zuivering en slibverwerking, gemalen en transportleidingen). De gegevens van de
jaarlijkse investeringen van waterschappen zijn landelijk beschikbaar tot en met 2016, maar slechts t/m 2015
weergegeven in verband met vergelijkbaarheid met gemeenten. Individuele waterschappen hebben waarschijnlijk eigen
prognoses van de jaarlijkse investeringen vanaf 2017. In het kader van de uitwerking van de regionale ambities ten
aanzien van kostenbesparing in de afvalwaterketen, is het verstandig om de prognose van de jaarlijkse investeringen
van zowel gemeenten als waterschappen in de regio in beeld te brengen voor de periode tot en met 2020.
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Figuur 2-6a: Gemiddelde investeringen per jaar per gemeente en waterschap per inwoner, prijspeil 2012

Figuur 2-6b: Gemiddelde investeringen per jaar per gemeente per kilometer systeembuis, prijspeil 2012

In figuur 2-6 zijn de gemiddelde jaarlijkse investeringen van individuele gemeenten en het waterschap voor de periode
t/m 2020 weergegeven gerelateerd aan het aantal inwoners en, alleen voor de gemeenten, de lengte van het rioolstelsel
(kilometer systeembuis (zie leeswijzer)).
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De investeringen in relatieve zin maken het mogelijk om gemeenten en waterschappen onderling te vergelijken, omdat
de gebiedsgrootte / grootte rioolstelsel factoren zijn die van invloed zijn op de omvang van investeringen in absolute zin.
Figuur 2-7a: Gemiddelde vervangingsinvesteringen per jaar per gemeente, prijspeil 2012

Figuur 2-7b: Gemiddelde verbeterinvesteringen per jaar per gemeente, prijspeil 2012

In figuur 2-7 zijn de gemiddelde jaarlijkse investeringen van individuele gemeenten uitgesplitst naar vervangings- (figuur
2-7a) en verbeterinvesteringen (figuur 2-7b) voor de periode t/m 2020. Hierbij zijn dus de vervangingsopgave (“in stand
houden systeem”) en de verbeteropgave in de regio apart weergegeven.
In de praktijk blijkt het onderscheid tussen vervangings- en verbeterinvesteringen bij zowel riolering als zuivering niet
altijd eenduidig te maken. In een aantal gevallen komen beiden in een project en concrete maatregelen samen.
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Figuur 2-8a: Gemiddelde vervangingsinvesteringen per gemeente per jaar per inwoner, prijspeil 2012

Figuur 2-8b: Gemiddelde verbeterinvesteringen per gemeente per jaar per inwoner, prijspeil 2012

Regiorapportage t.b.v. het samen werken in de afvalwaterketen

.

14

Figuur 2-8c: Gemiddelde vervangingsinvesteringen per gemeente per jaar per kilometer systeembuis, prijspeil 2012

Figuur 2-8d: Gemiddelde verbeterinvesteringen per gemeente per jaar per kilometer systeembuis, prijspeil 2012

In figuur 2-8 a t/m d zijn de gemiddelde jaarlijkse vervangings- en verbeterinvesteringen van individuele gemeenten voor
de periode t/m 2020 gerelateerd aan het aantal huishoudens en het aantal kilometer riool (systeembuis).
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Figuur 2-9: Gemiddelde investeringen per jaar in transport, zuivering en slibverwerking waterschap, prijspeil 2012

In figuur 2-9 zijn de gemiddelde investeringen per jaar van het waterschap uitgesplitst naar investeringen in
transportleidingen, zuiveringscapaciteit en slibverwerking voor de periode t/m 2015.
Figuur 2-10: Gemiddelde investeringen per jaar in transport, zuivering en slibverwerking per inwoner waterschap, prijspeil
2012

In figuur 2-10 zijn de gemiddelde investeringen in transportstelsels, zuiverings- en slibverwerkingsinstallaties van het
waterschap per jaar weergegeven, gerelateerd aan het aantal huishoudens.
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Figuur 2-11: Snelheid vervanging en renovatie vrijvervalriolering (% ten opzichte van het totale stelsel)

In figuur 2-11 is de gemiddelde hoeveelheid vervanging en renovatie van vrijvervalriolering per jaar voor individuele
gemeenten in verschillende perioden uitgedrukt in het percentage ten opzichte van de totale lengte van het
vrijvervalrioolstelsel. De hoeveelheden vervanging en renovatie zijn gebaseerd op gegevens van gemeenten. Voor de
jaren tot en met 2013 worden vervanging en renovatie onderscheiden. Voor toekomstige jaren hebben gemeenten veelal
nog niet bepaald welk deel van de riolering vervangen danwel gerenoveerd wordt en is 'vervanging' het containerbegrip.
De leeftijd van rioolbuizen, de toestand en /of de technische levensduur bepalen op welk moment het riool vervangen
zou moeten worden. Het hieruitvolgende verloop van de vervangingsopgave en de fase waarin individuele gemeenten
zich bevinden, is gerelateerd aan de snelheid van vervanging en renovatie.
Informatie over de vervanging en renovatie van transportleidingen van het waterschap is opgenomen in de rapportage
van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 van het waterschap.
Figuur 2-12: Basisonderbouwing investeringen regio (a) en landelijk (b) (%)

a

b

In figuur 2-12 is voor individuele gemeenten in de regio weergegeven op welke wijze de investeringen zijn onderbouwd.
Gemeenten hebben daarbij moeten kiezen welke aanpak in hun beheer het meest toegepast wordt. Hierbij zijn 3
categoriën onderscheiden:

Regiorapportage t.b.v. het samen werken in de afvalwaterketen

.

17

•

Strategisch bepaald, dat wil zeggen dat de investeringen zijn onderbouwd aan de hand van een programmering
op basis van de technische levensduur van voorzieningen;

•

Operationeel bepaald, dat wil zeggen dat de investeringen zijn onderbouwd op basis van inspectie en
toestandsbeoordelingen van de voorzieningen;

•

Budget bepaald, dat wil zeggen dat de investeringen zijn gebaseerd op een randvoorwaarde van het
beschikbare budget.

Figuur 2-13: Aanleiding investeringen

In figuur 2-13 is voor individuele gemeenten in de regio aangegeven wat in hun situatie de belangrijkste aanleiding is van
(vervangings)investeringen. Hierbij zijn twee categorieën onderscheiden:
•

Programmering, dat wil zeggen de eigen (riool)programmering op basis van technische levensduur, inspecties
en toestandbeoordeling of beschikbaar budget leidend is

•

Werk-met-werk maken, dat wil zeggen dat het moment van investering samenhangt met de programmering van
derden, bijvoorbeeld de wegbeheerder. De rioleringsprogrammering is dan meer volgend.
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2.4 Opbouw jaarlijkse kosten
Figuur 2-14: Gerealiseerde jaarlijkse kosten gemeenten in 2012

In figuur 2-14 zijn de gerealiseerde jaarlijkse kosten voor individuele gemeenten weergegeven. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen (a) operationele kosten voor het dagelijks beheer (b) kapitaallasten (rente en afschrijving) en directe
investeringen, (c) dotaties aan voorzieningen, (d) perceptiekosten, dus de kosten voor inning van de rioolheffing, en (e)
de aan de rioolheffing toegerekende btw.
Voor het waterschap is de uitsplitsing van kosten op deze manier niet beschikbaar. Zie figuur 2-17 voor de uitsplitsing
van de kosten bij waterschappen.
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Figuur 2-15a: Gerealiseerde jaarlijkse kosten per gemeente per inwoner in 2012

Figuur 2-15b: Gerealiseerde jaarlijkse kosten per gemeente per kilometer systeembuis in 2012

In figuur 2-15 zijn de gerealiseerde jaarlijkse kosten voor individuele gemeenten gerelateerd aan het aantal inwoners en
kilometer rioolstelsel (systeembuis). Relatief maken maakt vergelijking mogelijk.
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Figuur 2-16: Opbouw exploitatiekosten voor het dagelijks beheer gemeenten in 2012

In figuur 2-16 is de onderverdeling van de gerealiseerde exploitatiekosten voor het dagelijkse rioolbeheer van de
gemeenten weergegeven met het onderscheid naar specifieke categorieën. De praktijk leert dat het onderscheid naar de
genoemde categorieën slechts in beperkte mate eenduidig is.
Figuur 2-17: Opbouw exploitatiekosten voor het zuiveringsbeheer in de regio: transport (a), zuivering (b) en slibverwerking (c)
waterschappen in 2012

a

b

c

In figuur 2-17 is de onderverdeling van de gerealiseerde exploitatiekosten voor het zuiveringsbeheer van waterschappen
weergegeven met het onderscheid naar specifieke categorieën. Voor de waterschappen gaat dit om de gerealiseerde
directe kosten die samenhangen met het transport en de zuivering van afvalwater alsmede de slibverwerking. Overige
kosten die aan de zuiveringsheffing worden toegerekend, zoals de kosten van algemene planvorming,
vergunningverlening, handhaving, belastingheffing, belastinginning, overhead en bestuur zijn hierin niet meegenomen.
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2.5 Kostentoerekening
Figuur 2-18a: Kostentoerekening gemeenten 2012

Figuur 2-18b: Kostentoerekening gemeenten 2012

Regiorapportage t.b.v. het samen werken in de afvalwaterketen

.

22

Figuur 2-18c: Kostentoerekening gemeenten 2012

In de figuren 2-18a tot en met 2-18c is voor verschillende kostenposten weergegeven in hoeverre de gemeenten die
kosten toerekenen aan de rioolheffing. Omwille van de leesbaarheid zijn de kostenposten in drie figuren weergegeven.

2.6 Financieringskosten en boekhoudkundige uitgangspunten
Figuur 2-19a: Hoogte rioolvoorziening en -reserve ten opzichte van de huidige boekwaarde (%) in 2012
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Figuur 2-19b: Verhouding rioolvoorzieningen ten opzichte van de totale investeringen (%) in 2012

In figuur 2-19 is voor zover beschikbaar voor de individuele gemeenten in de regio de omvang van de opgetelde
voorzieningen en reserves ten behoeve van de riolering gerelateerd aan de omvang van (a) de boekwaarde, dat is de
waarde waartegen alle riolering op dit moment nog in de boeken staat op basis van de oorspronkelijke
aanleginvesteringen en de daarover reeds gedane afschrijvingen, en (b) de in 2012 uitgevoerde investeringen aan de
riolering. Figuur 2-19a geeft inzicht in hoeverre de gemeenten nagedacht hebben over en gespaard hebben voor
toekomstige rioolinvesteringen. De huidige financiele situatie is een belangrijke bouwsteen voor de haalbaarheid van de
toekomstige uitgaven. Figuur 2-19b laat zien wat de verhouding is tussen de investeringen in 2012 en de grootte van de
spaartegoeden t.b.v. de riolering, om gevoel te krijgen voor hoe snel de spaarvoorziening uitgeput zou zijn als de
investeringen grotendeels of geheel daaruit betaald zouden moeten worden
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Figuur 2-20a: Hoogte rioolvoorziening en -reserve per inwoner in 2012

Figuur 2-20b: Hoogte rioolvoorziening en -reserve per kilometer systeembuis in 2012

In figuur 2-20 is de hoogte van de spaartegoeden (som van alle rioolvoorzieningen en -reserves) in 2012 voor individuele
gemeenten in de regio weergegeven, gerelateerd aan (a) het aantal inwoners, (b) de totale lengte van het rioolstelsel (in
kilometer systeembuis). Onderlinge vergelijking tussen gemeenten maakt duidelijk of het huishoudboekje van de
gemeenten toekomstbestendig is gezien de naar verwachting toenemende rioolvervanging en de daarvoor benodigde
financiële middelen.
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Figuur 2-21: Rentepercentages leningen en voorzieningen in 2012

In figuur 2-21 zijn de rentepercentages weergegeven die bij individuele gemeenten worden toegerekend aan schulden
(financiering van de investeringen) en tegoeden (voorzieningen). De hoogte van de rentepercentages voor schulden en
tegoeden blijken in de praktijk van elkaar te verschillen. Het renteverschil komt veelal ten goede aan de algemene
middelen.
Figuur 2-22: Lengte afschrijvingstermijn en levensduur rioolbuizen en transportleidingen

In figuur 2-22 zijn de gemiddelde financiële afschrijvingstermijnen van rioolbuizen (gemeenten) en transportleidingen
(waterschappen) en de technische levensduur van rioolbuizen voor individuele gemeenten in de regio weergegeven.
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Veelal is de financiële afschrijvingstermijn korter dan de (verwachte) technische leensduur van rioolbuizen. Dat hangt
samen met het feit dat de gebruiksduur geregeld korter is dan de technische levensduur, omdat gemeenten rekening
houden met bijv. wijkvernieuwing. Dan wordt soms riolering vervangen voordat dit technisch noodzakelijk zou zijn op
grond van de toestand van die riolering. Hoe langer de afschrijvingstermijn, hoe kleiner het bedrag van de jaarlijkse
afschrijving en hoe hoger de totale rentelasten over een (financiële) voorziening zijn. Het effect van afschrijven en
verlengen van afschrijvingstermijnen, en de mogelijkheden om de kosten voor de burger te beperken, staan beschreven
in de brochure ‘Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording’ van Stichting RIONED en de Commissie BBV.
Tabel 2-1: Overzicht technische levensduur en financiële afschrijvingstermijn werken
Technische levensduur

Financiele afschrijvingstermijnen

-

-

-

-

-

Urk

50

-

-

Dronten

56

-

-

Lelystad

60

-

-

-

30

15

Zuiderzeeland

Mechanische
riolering

-

60

-

Randvoorzieningen

60

Noordoostpolder

-

Drainage

Zeewolde

-

Gemalen
bouwkunidg

-

Gemalen
Mecha. Elektr.

-

Trans. Gem.
Mecha. Elektr.

-

Transp. Gem.
bouwkundig

-

Transportleiding

50

Vrijverval

Slibverwerk.
Mecha. Elektr.

Slibverwerk.
bouwkundig

Zuiv. Instal.
Mecha. Elektr.

Zuiv. Instal.
bouwkundig

Vrijverval

Almere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

15

40

20

60

60

-

-

50

-

-

-

15

45

-

60

45

-

-

56

-

-

-

15

45

30

56

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

15

-

30

30

15

-

-

-

-

-

Tabel 2-1 geeft getalsmatig een overzicht van de gemiddelde technische levensduur en financiële afschrijvingstermijnen
van rioolvoorzieningen voor individuele gemeenten en het waterschap in de regio.
Tabel 2-1 bevat mogelijk een aantal lege rijen. Dat komt door de automatische vulling van deze regiorapportage, waarbij
qua opmaak en invulvelden rekening moet worden gehouden het aantal gemeenten en waterschappen in alle regio's. Dit
geldt ook voor de andere tabellen in dit rapport.
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2.7 Zuiveringskosten afvalwater
Figuur 2-23: Gerealiseerde kosten van transport en zuivering van afvalwater per rwzi (in euro per m3) in 2012

In figuur 2-23 zijn de kosten voor het zuiveren van afvalwater weergegeven voor de rwzi's van het waterschap in de
betreffende regio. Het gaat hier om de som van de kosten van transport en zuivering, exclusief de kosten van
slibverwerking. De kosten zijn relatief weergegeven per m3 aangevoerd afvalwater.
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2.8 Kostendekking rioolheffing
Figuur 2-24: Mate van kostendekkendheid van de rioolheffing gemeenten in 2012

In figuur 2-24 is de mate van kostendekking van de rioolheffing in 2012 voor de totale kosten van de rioleringszorg
weergegeven voor de individuele gemeenten in de regio. Deze figuur is niet gemaakt voor de zuiveringsheffing van de
waterschappen, omdat de kostendekkendheid van de zuiveringsheffingper definitie 100% is..

Regiorapportage t.b.v. het samen werken in de afvalwaterketen

.

29

3. Personeelszaken
In hoofdstuk 2 kwamen de financiële aspecten van het riolerings- en zuiveringsbeheer aan bod. Hoofdstuk 3 richt zich op
de personeelszaken. Achtereenvolgens komen aan bod:
•

Personeelsformatie (bezetting)

•

Leeftijdsopbouw formatie

•

Taken beschikbare formatie

3.1 Personeelsformatie
Figuur 3-1: Formatie binnendienst rioleringszorg gemeenten 2012

In figuur 3-1 zijn met staafdiagrammen voor elke individuele gemeente de formatie van de binnendienst, inclusief de niet
ingevulde vacatures weergegeven voor het jaar 2012. Het geeft een beeld van totale bezetting van de binnendienst en
de huidige beschikbaarheid.
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Figuur 3-2a: Formatie binnendienst rioleringszorg per 1.000 inwoners voor gemeenten 2012

Figuur 3-2b: Formatie binnendienst rioleringszorg per 100 km systeembuis voor gemeenten 2012

In figuur 3-2 zijn met staafdiagrammen voor elke individuele gemeente de formatie van de binnendienst en de niet
ingevulde vacatures per 100 kilometer systeembuis weergegeven voor het jaar 2012. Door de formatie uit te zetten per
1.000 inwoners en per 100 km rioolbuis zijn de cijfers tussen de gemeenten onderling beter vergelijkbaar.
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Figuur 3-3: Formatie buitendienst rioleringszorg gemeenten 2012

In figuur 3-3 is met staafdiagrammen voor elke individuele gemeente de formatie van de buitendienst weergegeven voor
het jaar 2012.
Figuur 3-4a: Formatie buitendienst rioleringszorg per 1.000 inwoners gemeenten 2012
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Figuur 3-4b: Formatie buitendienst rioleringszorg per 100 km systeembuis gemeenten 2012

In figuur 3-4 is met staafdiagrammen voor elke individuele gemeente de formatie van de buitendienst per 1.000 inwoners
(figuur 3-4a) en 100 kilometer systeembuis (figuur 3-4b) weergegeven voor het jaar 2012. Door de formatie uit te zetten
per 1.000 inwoners en per 100 km rioolbuis worden de cijfers tussen de gemeenten onderling beter vergelijkbaar.
Figuur 3-5: Externe inhuur 2012 rioleringszorg gemeenten per 1.000 inwoners

In figuur 3-5 is met staafdiagrammen voor elke individuele gemeente de hoeveelheid externe inhuur (in fte) in 2012
weergegeven, aangevuld met het landelijk gemiddelde van gemeenten. Dit geeft samen met figuur 3-1 een beeld van de
totale formatie van de binnendienst en de mate van inhuur.
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Figuur 3-6: Formatie zuiveringsbeheer waterschappen in 2012

In figuur 3-6 is met staafdiagrammen de formatie voor verschillende onderdelen van de zuiveringstaak bij één of meer
waterschappen in de regio weergegeven voor het jaar 2012, aangevuld met het landelijk gemiddelde van de
waterschappen. Dit geeft een beeld van de totale formatie van het waterschap voor de zuiveringstaak en de verdeling
van inzet over de onderscheiden deeltaken.

3.2 Leeftijdsopbouw formatie
Tabel 3-1: Overzicht leeftijdsverdeling medewerkers afvalwaterketen in de regio
20-50 jaar (%)
Gemiddeld gemeenten (Personeelsmonitor A+O
Fonds)
Gemiddeld gemeenten (Benchmark Rioleringszorg)

59

Gemiddeld waterschappen
Almere

50-55 jaar (%)
73

22
75

55-60 jaar (%)

60-65 jaar (%)

16

11

13

6

15

10

80

6

15

0

100

0

0

0

Noordoostpolder

40

26

29

6

Urk

80

20

0

0

Dronten

54

32

0

14

Zeewolde
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In tabel 3-1 is met een percentage het aantal medewerkers in de binnen- en buitendienst bij gemeenten en waterschap
in een leeftijdsklasse weergegeven ten opzichte van het totaal. Voor de gegevens van het waterschap geldt dat het hier
de gehele waterschapsorganisatie voor alle taken betreft. De tabel geeft een beeld van de leeftijdsopbouw en biedt de
mogelijkheid als regio te praten over de aandachtspunten (mogelijke kwetsbaarheden) daarbij. Het landelijke gemiddelde
van de gemeenten is tweemaal opgenomen. Ten eerste zijn de percentages opgenomen uit de Personeelsmonitor
Gemeenten (A+O Fonds Gemeenten) en ten tweede de gemiddelde percentages uit de Benchmark Rioleringszorg.
Vanwege verschillen in de respons tussen beide onderzoeken zijn de uitkomsten niet gelijk aan elkaar.

3.3 Taken van de beschikbare formatie
Tabel 3-2: Verdeling van de tijdsbesteding van de gemeentelijke formatie rioleringszorg naar verschillende taken (%)
Bel. plan

Ond

Geg beh

Klacht

Onderh

Maatr. Inv.

Ovg

9

17

19

9

28

19

0

Zeewolde

11

11

11

11

22

22

11

Noordoostpolder

12

3

10

4

18

14

37

8

4

4

20

8

56

0

14

14

7

29

25

11

0

Almere

Urk
Dronten

Bel. plan= Beleid en planvorming
Ond= onderzoek
Geg. beh= gegevensbeheer
Klacht= afhandeling klachten
Onderh= onderhoud
Maatr. Inv.= maatregelen/ investeringen
Ovg= overig
In tabel 3-2 is per onderdeel van de rioleringszorg het aandeel van de tijdsbesteding (in % van de totale formatie)
weergegeven voor de verschillende gemeenten in de regio. Dit geeft een beeld van de verdeling van de inzet van de
(eigen) formatie per deeltaak en geeft een eerste indicatie van mogelijke kwetsbaarheid en van de mogelijkheden om
van elkaars sterke kanten en specialismen gebruik te maken.
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Tabel 3-3: Overzicht inhuur en uitbesteding (%) gemeenten
Bel. plan

Ond

Geg beh

Klacht

Onderh

Maatr. Inv.

Ovg

40

80

50

80

90

80

-

Almere
Zeewolde

0

100

100

80

100

100

-

Noordoostpolder

20

100

30

70

70

100

-

Urk

25

50

80

0

40

25

-

Dronten

10

80

0

90

90

80

-

Bel. plan= Beleid en planvorming
Ond= onderzoek
Geg. beh= gegevensbeheer
Klacht= afhandeling klachten
Onderh= onderhoud
Maatr. Inv.= maatregelen/ investeringen
Ovg= overig
In tabel 3-3 is per onderdeel van de rioleringszorg aangegeven welk deel door middel van inhuur en uitbesteding (in %)
is ingevuld door de verschillende gemeenten in de regio. In samenhang met tabel 3-2 valt hieruit af te leiden hoe de
gemeenten accenten leggen in de rioleringszorg, welke kwetsbaarheden er zijn of kunnen komen, welke specialismen
aan- of juist afwezig zijn, hoe gemeenten elkaar kunnen aanvullen en welk deel van de formatie door inhuur/uitbesteding
verzorgd wordt.
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Figuur 3-7a: Tijdsbesteding (fte) medewerkers gemeenten in 2012 onderzoek, beleid en planvorming

Figuur 3-7b: Tijdsbesteding (fte) medewerkers gemeenten in 2012 onderhoud/ investeringswerken

In figuur 3-7 is de tijdsbesteding van de medewerkers van gemeenten (excl. inhuur en uitbesteding) weergegeven op de
onderdelen (a) beleid/strategie en (b) operationeel/uitvoering, uitgesplitst naar twee subonderdelen.
Daarmee ontstaat een beeld waar de accenten van de tijdsbesteding liggen per gemeente: enerzijds de zorg voor
vandaag of de zorg voor morgen, en anderzijds meer operationeel of meer strategisch gericht.
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Figuur 3-8: Geplande investeringen in de periode 2013-2015 in relatie tot de beschikbare formatie (euro per fte)

In figuur 3-8 is met staafdiagrammen voor individuele gemeenten en het waterschap een index weergegeven voor de
verhouding van de totale geplande investeringen in de periode 2013-2015 en de beschikbare formatie per 1 januari 2013
om deze investeringen voor te bereiden en uit te (laten) voeren. Voor gemeenten is de formatie uitgedrukt in formatie
binnendienst (inclusief inhuur en uitbesteding). Voor het waterschap is de formatie uitgedrukt in de formatie voor het
onderdeel planvorming en accountmanagement (inclusief nieuwbouw).
De figuur geeft een beeld van de formatie die beschikbaar is voor onderzoek, programmering en uitvoering van de
investeringen in de afvalwaterketen.
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4. De meerwaarde van samen werken
In hoofdstuk 3 kwamen de personeelszaken aan de orde. Hoofdstuk 4 richt zich op mogelijkheden van samen werken in
de uitvoering van de beheertaken in de afvalwaterketen. De hieronder beschreven thema’s richten zich niet zozeer op
afstemmen (samen vergaderen), maar nadrukkelijk op concrete onderdelen van samen werken. Achtereenvolgens
komen aan bod:
•

Ambitie gezamenlijke aanpak

•

Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering

•

Uitvoeren van onderzoek

•

Uitvoeren operationele taken

•

Wijze van samen werken

4.1 Ambitie gezamenlijke aanpak
Tabel 4-1: Overzicht inhuur en uitbesteding (fte) gemeenten
Prioriteit 1

Prioriteit 2

Almere

1

2

Prioriteit 3

Zeewolde

3

-

-

Noordoostpolder

1

2

6

Urk

1

2

3

3

1= kosten besparen door slimmer investeren (kennis ontwikkelen, benutten en delen)
2= kosten besparen door gezamenlijke uitvoering van operationele taken
3= waarborgen continuiteit en kwaliteit uitvoeren zorgplichten (verminderen kwetsbaarheid)
4= waarborgen kwaliteit stedelijk watersysteem (betrouwbaar systeem, beperken overlast/schade bij hevige regen)
5= verbeteren waterkwaliteit bebouwd en buitengebied (beperken negeatieve invloed overstorten/regenwateruitlaten)
6= vergroten duurzaamheid stedelijk watersysteem (sluiten kringlopen, terugwinning water/energie/grondstoffen)
7= onderbrengen uitvoering beheertaken bij derden (andere gemeenten of waterschap)
8= oprichten gezamenlijke uitvoeringsorganisaties
In tabel 4-1 is voor iedere gemeente de ambities weergegeven voor de regionale uitwerking van het Bestuursakkoord
Water. Bovendien zijn in de matrixtabel ook de prioriteiten (1,2 of 3) door middel van een getal weergegeven.
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4.2 Beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering
Figuur 4-1: Voortgang regionaal uitwerkingsproces: beleid en investeringsprogrammering (som van % in voorbereiding en %
vastgesteld) maart 2013

In figuur 4-1 zijn de kaarten opgenomen van de inventarisatie VNG en UvW naar de voortgang en het resultaat van het
regionale uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen. De inventarisatie is uitgevoerd
in het voorjaar van 2013. Uit de kaarten is af te leiden in welke mate regio’s op dat moment samen maatregelen in
voorbereiding en in uitvoering hebben. Begin 2014 zullen deze gegevens door VNG en UvW geactualiseerd in beeld
gebracht worden.
Figuur 4-2: Aandeel gemeenten dat samen werkt in beleid en investeringsprogrammering, maart 2013

De brongegevens afkomstig uit VNG-UvW Monitor Voortgang afvalwaterketen. Daar waar regio-indelingen gewijzigd zijn, zijn percentages van oorspronkelijke regio's weergegeven

In figuur 4-2 is met een staafdiagram het percentage van de gemeenten binnen de regio weergegeven dat verschillende
onderdelen van de beheertaken gezamenlijk uitvoert (in voorbereiding + vastgesteld). De gegevens zijn gebaseerd op de
inventarisatie van VNG en UvW van voorjaar 2013. De figuur geeft een beeld van de aandachtsgebieden binnen de
regio.
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Figuur 4-3: Mate van betrokkenheid waterschap bij onderdeel beleid en investeringsprogrammering, maart 2013

De brongegevens afkomstig uit VNG-UvW Monitor Voortgang afvalwaterketen. Daar waar regio-indelingen gewijzigd zijn, zijn percentages van oorspronkelijke regio's weergegeven

In figuur 4-3 wordt met een staafdiagram de mate van betrokkenheid van het waterschap weergegeven bij het
gezamenlijk uitvoeren van de verschillende onderdelen van de beheertaken. De gegevens zijn gebaseerd op de
inventarisatieronde van VNG en UvW van voorjaar 2013.
De figuur geeft een beeld van de mate van betrokkenheid van het waterschap bij de verschillende onderdelen van de
beheertaken in de afvalwaterketen.

Regiorapportage t.b.v. het samen werken in de afvalwaterketen

.

41

4.3 Uitvoeren onderzoek
Figuur 4-4: Voortgang regionaal uitwerkingsproces: uitvoeren onderzoek (som van % in voorbereiding en % vastgesteld)
maart 2013

In figuur 4-4 zijn de kaarten opgenomen van de inventarisatie VNG en UvW naar de voortgang en het resultaat van het
regionale uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen. De inventarisatie is uitgevoerd
in het voorjaar van 2013. Uit de kaarten is af te leiden in welke mate regio’s samen onderzoek in voorbereiding of
onderzoek in uitvoering hebben.

4.4 Uitvoeren operationele taken
Figuur 4-5: Voortgang regionaal uitwerkingsproces: operationele taken (som van % in voorbereiding en % vastgesteld) naart
2013

In figuur 4-5 zijn de kaarten opgenomen van de inventarisatie VNG en UvW naar de voortgang en het resultaat van het
regionale uitwerkingsproces van het Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen. De inventarisatie is uitgevoerd
in het voorjaar van 2013. Uit de kaarten is af te leiden in welke mate regio’s samen operationele taken in
onderzoek/voorbereiding hebben of gezamenlijk operationele taken uitvoeren.
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Figuur 4-6: Aandeel gemeenten dat samen werkt aan operationele taken, maart 2013

De brongegevens afkomstig uit VNG-UvW Monitor Voortgang afvalwaterketen. Daar waar regio-indelingen gewijzigd zijn, zijn percentages van oorspronkelijke regio's weergegeven.

In figuur 4-6 wordt met een staafdiagram het percentage van de gemeenten binnen de regio weergegeven dat
verschillende onderdelen van de beheertaken gezamenlijk uitvoert (in voorbereiding en vastgesteld). Dit geeft een beeld
van de aandachtsgebieden binnen de regio.
Figuur 4-7: Mate van betrokkenheid waterschap bij onderdeel operationele taken, maart 2013

De brongegevens afkomstig uit VNG-UvW Monitor Voortgang afvalwaterketen. Daar waar regio-indelingen gewijzigd zijn, zijn percentages van oorspronkelijke regio's weergegeven

In figuur 4-7 wordt met een staafdiagram de mate van betrokkenheid van het waterschap weergegeven bij het
gezamenlijk uitvoeren van de verschillende onderdelen van de beheertaken. De gegevens zijn gebaseerd op de
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inventarisatieronde van VNG en UvW van voorjaar 2013. De figuur geeft een beeld van de mate van betrokkenheid van
het waterschap bij de verschillende onderdelen van de beheertaken in de afvalwaterketen.

4.5 Wijze van samen werken
Figuur 4-8: Vorm van samen werken

In figuur 4-8 wordt met een staafdiagram voor de eigen regio en het gemiddelde van Nederland de vorm van samen
werken weergegeven. Hierbij is aangegeven van welke vorm van samen werken in de regio sprake is in 2012 en welke
vorm wordt verwacht over 5 jaar. In de figuur zijn de volgende vormen van samen werken onderscheiden:
•

Samen werken aan concrete projecten (afspraken op niveau project)

•

Samen werken in een netwerkorganisatie (afspraken over specifieke werkprocessen)

•

Samen werken in een programmaorganisatie (afspraken over samenhangend uitvoeringsprogramma, inclusief
gezamenlijke sturing op voortgang uitvoering)

•

Samen werken in een “federatief” verband (uitvoering van specifieke werkprocessen uitbesteed aan een van de
partners (gemeente of waterschap in regio)

•

Samen werken in een gezamenlijke organisatievorm (uitvoering van meerdere werkprocessen in gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie)

De figuur geeft een karakteristiek beeld van de huidige situatie en de verwachte ontwikkeling.
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5. Factoren die beheerkosten beinvloeden
In hoofdstuk 2 kwamen de relevante aspecten voor het thema financiën aan de orde. Hoofdstuk 5 richt zich op de
factoren die kosten voor de uitvoering van de beheertaken in belangrijke mate beïnvloeden, maar niet direct (op korte
termijn) door gemeenten en waterschappen zelf zijn te beïnvloeden. Achtereenvolgens komen aan bod:

•

Samenstelling van de ondergrond

•

Aanwezigheid van oppervlaktewater

•

Aanwezigheid van drukriolering

•

Energiekosten

•

Type stelsel

•

Leeftijd stelsel

De aspecten “Toerekening beheerkosten (incl. personeelskosten)” en “Financieringskosten” komen aan bod in hoofdstuk
2 en worden in dit hoofdstuk niet nader behandeld.

5.1 Ondergrond
Figuur 5-1: Percentage slappe bodem binnen de gemeenten

In figuur 5-1 is in staafdiagrammen voor elke gemeente de kwaliteit van de bodem van de totale gemeente
weergegeven. De kwaliteit van de bodem kan een verklaring geven voor verschillen in aandachtspunten, werkwijzen en
kosten in de rioleringszorg. In Nederland is een goede bodem volledig opgebouwd uit zand, en maken klei en kleiveen
de bodem slapper. Een zeer slechte bodem bestaat volledig uit veen, waardoor zetting in sterke mate optreedt. In de
figuur is het percentage slappe bodem weergegeven. Er kunnen vier categorieen worden onderscheden: goede bodem
(0-25% blauw), matige bodem (25-50% blauw), slappe bodem(50-75% blauw) en zeer slappe bodem (75-100% blauw).
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5.2 Drukriolering
Tabel 5-1: Overzicht mechanische riolering, transportleidingen, gemalen en pompunits gemeenten in de regio in 2012
Transp. leiding

Gem.cap

Transp.gemalen

Pompunits

Mech. Riolering

Index

Almere

-

-

-

0

0

0,0

Zeewolde

-

-

-

0

0

0,0

Noordoostpolder

-

-

-

30

26

0,1

Urk

-

-

-

5

1

0,0

Dronten

-

-

-

36

3

0,0

Lelystad

-

-

-

40

6

0,0

ZZL- Almere

34

4.763

8

-

-

-

ZZL- Dronten

54

2.375

13

-

-

-

ZZL- Lelystad

25

1.930

8

-

-

-

ZZL- Tollebeek

92

3.434

14

-

-

-

ZZL- Zeewolde

64

781

20

-

-

-

Transp.leiding= lengte transportpersleiding (km)
Gem.cap= gemaalcapaciteit (m3/uur)
Transp.gemalen= aantal transportgemalen
Pompunits= aantal pompunits
Mech. Riolering= lengte mechanische riolering (km)
Index= index (lengte mechanische riolering/ lengte systeembuis)
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In tabel 5-1 is voor iedere gemeente in de regio het aantal kilometer mechanische riolering, pompunits,
transportleidingen en gemalen weergegeven. De index mechanische riolering is de verhouding tussen het aantal
kilometer mechanische riolering in een gemeente t.o.v. de totale lengte van het stelsel (kilometer systeembuis)
De tabel geeft een beeld van de omvang van het stelsel dat de verschillende gemeenten beheren en daarmee waar op
grond van de aantallen verwacht mag worden dat de meeste kennis en ervaring beschikbaar is.

Figuur 5-2a: Aantal IBA's per gemeente in de regio in 2012
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Figuur 5-2b: Aantal niet op de riolering aangesloten panden in 2012

In figuur 5-2 is in staafdiagrammen voor elke individuele gemeente in de regio aangegeven (a) hoeveel IBA’s er
aanwezig zijn en (b) hoeveel ongezuiverde lozingen aanwezig zijn. Dit geeft een eerste indicatie welke van de
gemeenten en in het geval van IBA’s het waterschap elkaar kunnen ondersteunen door uitwisseling van kennis en
ervaring.

5.3 Energiekosten
Figuur 5-3a: Energiekosten (euro) gemeenten rioleringszorg per huishouden in 2012
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Figuur 5-3b: Energiekosten (euro) gemeenten rioleringszorg per km systeembuis in 2012

In figuur 5-3 is in staafdiagrammen voor elke individuele gemeente in de regio aangegeven wat de energiekosten van
het rioleringszorg zijn, aangevuld met het landelijk gemiddelde. De energiekosten zijn gerelateerd aan het aantal
huishoudens (figuur 5-3a) en het aantal kilometers systeembuis (figuur 5-3b).
De figuur geeft een eerste Indicatie welke van de gemeenten elkaar kunnen ondersteunen door uitwisseling van kennis
en ervaring.
Figuur 5-4: Energieverbruik (kWh per m³) RWZI's in de regio in 2012
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In figuur 5-4 is in staafdiagrammen voor de RWZI’s in de regio aangegeven wat het energiegebruik voor transport is.

5.4 Type stelsel
Tabel 5-2: Overzicht type rioolstelsel (km buis) gemeenten in de regio
Vgs DWA

Vgs HWA

Gs DWA

Gs HWA

Gem

Tot vv

Systeem

0

25

635

660

9

0

1.804

Zeewolde

24

28

71

73

14

0

237

Noordoostpolder

16

13

47

59

1

162

306

Urk

9

9

22

30

5

41

118

Dronten

0

0

124

122

0

72

360

Lelystad

0

0

321

347

0

0

909

Almere

Vgs DWA= Lengte verbeterd gescheiden DWA vrijvervalriolering
Vgs HWA= Lengte verbeterd gescheiden HWA vrijvervalriolering
Gs DWA= Lengte gescheiden DWA vrijvervalriolering
Gs HWA= Lengte gescheiden HWA vrijvervalriolering
Gem= Lengte (verbeterd) gemengde vrijvervalriolering
Tot vv= Totale lengte vrijvervalriolering
Systeem= Lengte systeembuis
In tabel 5-2 is voor iedere gemeente in de regio de onderverdeling van aanwezige soorten rioolstelsels weergegeven. Dit
geeft een eerste indicatie welke van de gemeenten elkaar bij de verschillende stelsels en het specifieke beheer kunnen
ondersteunen door uitwisseling van kennis en ervaring.
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5.5 Ouderdom stelsel
Tabel 5-3: Overzicht ouderdom vrijvervalstelsel (% van vrijvervalstelsel) gemeenten in 2012
Voor 1950

1950-1959

1960-1969

1970-1979

2000-2009

2010-2012

Almere

0

0

0

12

1980-1989 1990-1999
24

39

22

3

Zeewolde

0

0

0

1

33

38

27

3

Noordoostpolder

2

6

8

17

13

23

29

2

Urk

1

7

6

17

19

24

26

0

Dronten

0

0

14

20

12

39

14

2

Lelystad

0

0

8

42

18

14

16

3

In tabel 5-3 is voor iedere gemeente in de regio de ouderdom van het vrij vervalstelsel opgenomen als lengtepercentage
van het totaal aan rioolleidingen. Het beeld van de ouderdom kan een verklaring geven voor verschillen in inzet en
investeringen.
Figuur 5-5: Overzicht ouderdom zuiveringen waterschap
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In de periode na de oorspronkelijke bouw van de zuiveringsinstallatie kan renovatie, uitbreidingen e.d. hebben
plaatsgevonden. Informatie over uitgevoerde renovaties, uitbreidingen en deelvervangingen e.d. van de verschillende
RWZI’s is op landelijk niveau niet beschikbaar, maar zou in de regio zelf kunnen worden toegevoegd. Dat maakt een
betere vergelijking van de leeftijden en de 'restlevensduren'mogelijk, en een betere inschatting van toekomstige ingrepen
in de rwzi's. Dat vormt de basis voor een gezamenlijk optimalisatie van investeringen in het gehele afvalwatersysteem.

5.6 Afnameverplichting afvalwater rioolwaterzuivering
Tabel 5-4: Afnameverplichting waterschap en gemeente in de regio in 2012
Voldoen
Gemiddelde Nederland
Zuiderzeeland

Schrift. afspr

Prognose

Hoogte

Evaluatie

98

88

88

96

86

100

100

100

-

-

Voldoen= aandeel voldoen afnameverplichting
Schrift. afspr= aandeel afnameverplichting o.b.v. schriftelijke afspraken
Prognose= deel afnameverplichting waarvoor een prognose beschikbaar is
Hoogte= deel afnameverplichting waarvan gemeente jaarlijks op de hoogte wordt gesteld
Evaluatie= deel afnameverplichting waarvan de realisatie met gemeente wordt geevalueerd
In tabel 5-4 is voor het waterschap in de regio de zogenaamde afnameverplichting met gemeenten opgenomen. Dit is de
met gemeenten afgesproken hoeveelheid afvalwater die door het waterschap wordt afgenomen. Het eerste kengetal (A)
geeft aan in hoeverre het waterschap er in is geslaagd de met alle gemeenten afgesproken hoeveelheid afvalwater af te
nemen.
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6. De benchmark is er om te gebruiken!
In deze regiorapportage is een selectie van gegevens uit de benchmark rioleringszorg en de Bedrijfsvergelijking
Zuiveringsbeheer 2012 bij elkaar gebracht, aangevuld met gegevens uit enkele andere bronnen. Hopelijk leidt deze
bundeling in uw regio tot goede gesprekken over de verschillen, de uitschieters, de ontbrekende gegevens en de
achtergronden. Bevraag elkaar! Ga op zoek naar good practies! Stimuleer elkaar!
Het is de bedoeling dat de onderlinge vergelijking tussen individuele deelnemers en met andere groepen en regio's
leerzaam is, tot vragen leidt en zo prikkelt om verdieping te zoeken, te leren en te verbeteren.
6.1 Benut de andere producten van de benchmark
De informatie in deze regiorapportage is logischerwijs verre van uitputtend. Dat was ook niet het doel. Aanvullende
informatie en analyses van gemeenten en waterschappen kunt u halen uit onder meer de koepelrapportages van de
Benchmark rioleringszorg (Riolering in Beeld 2013) en de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012. Daarnaast is
informatie van de individuele partijen opgenomen in de database met analysetools via www.benchmarkrioleringszorg.nl
en die van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012, de gemeenterapporten van de individuele deelnemers aan de
Benchmark en de waterschapsrapportages van de Bedrijfsvergelijking.
Het gaat hierbij o.a. om de volgende informatie:
•

Infrastructuur (stelselkenmerken, transportleidingen, kenmerken zuiveringsinstallaties ed.)

•

Milieuprestaties

•

Zuiveringsprestaties

•

Nalevingspercentage vergunningen en bestuurlijke afspraken

•

Storingen

•

Klachten

•

Onderhoudsstrategie (o.a. reiniging, inspectie)

•

Innovatie

Zoals al eerder gesteld, niet alle informatie van gemeenten en waterschappen was bij de koepels beschikbaar. Bij een
aantal figuren is dat in de tekst aangegeven. Bij de thema’s die in deze figuren aan de orde komen, kan het nuttig zijn om
regionaal zelf de informatie van die individuele gemeenten en waterschappen te betrekken.
Ook het belevingsonderzoek 'Het riool gewaardeerd' en de inventarisatie 'Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving
2013' bieden aanknopingspunten voor regionale vergelijking en een verdiepend gesprek. Beide publicaties zijn te
downloaden via www.riool.net.
6.2 Zet een kenniscoach in
Ter afronding nog een tip van Stichting RIONED: wanneer u verdieping wilt bij dit rapport en uitgedaagd wilt worden om
met de partners in uw regio concrete stappen te zetten in het proces van samen werken, in het stellen van ambitieuze
doelen en in het implementeren van gezamenlijke maatregelen, dan geven wij u in overweging gebruik te maken van
een kenniscoach. Meer informatie daarover is beschikbaar bij coördinator Gert Dekker via 0318-631 111 en
gert.dekker@rioned.org en op de webstie www.riool.net (onder Producten).
Meer informatie over de samenwerking in de waterketen op landelijk niveau en de ontwikkelingen in andere regio's is
beschikbaar via www.samenwerkenaanwater.nl.
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Bijlage 1 afkortingen waterschappen
Gebruikte afkorting

Waterschap

A&M

Aa en Maas

AGV

Amstel Gooi en Vecht

BRD

Brabantse Delta

DOM

De Dommel

HDSR

De Stichtse Rijnlanden

HHD

Delfland

HHNK

Hollands Noorderkwartier

HHR

Rijnland

HHSK

Schieland en de Krimpenerwaard

NZV

Noorderzijlvest

R&D

Regge en Dinkel

R&W

Reest en Wieden

V&V

Velt en Vecht

WBL

Waterschapsbedrijf Limburg

WF

Fryslân

WGS

Groot Salland

WHA

Hunze en Aa's

WHD

Hollandse Delta

WPM

Peel en Maasvallei

WRIJ

Rijn en IJssel

WRO

Roer en Overmaas

WS

Scheldestromen

WSRL

Rivierenland

WSVV

Vallei en Veluwe

ZZL

Zuiderzeeland
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