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SAMENVATTING 

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Sliedrecht voor de periode 2019-

2023. Het GRP is in samenwerking opgesteld met het waterschap Rivierenland en de 

Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (GAAV). 

Riolering wordt over het algemeen als vanzelfsprekend ervaren. Desalniettemin is de aanleg van 

riolering een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de verbetering van de volksgezondheid. 

Het is daarom dat de riolering een aparte positie inneemt binnen het gemeentelijk takenveld. Er wordt 

een aparte heffing geind voor riolering, hier staat tegenover dat de gemeente wettelijk verplicht is een 

Gemeentelijk Rioleringsplan te hebben waarin staat hoe zij het rioolstelsel beheert. In dit GRP wordt 

niet alleen invulling gegeven aan de zorgplicht voor het afvalwater, maar ook de zorgplicht voor het 

hemelwater en grondwater. Ook de particuliere eigenaren doen mee, want ook daar ligt een 

belangrijke rol.  

Het GRP start met een evaluatie van de activiteiten uit het voorgaande GRP. In dit hoofdstuk komt aan 

bod in welke wijken de riolering is vervangen. Al de vervangingen uit het voorgaande GRP zijn 

uitgevoerd of in uitvoering. In de afgelopen periode is veel riolering vervangen en is er doorgegaan 

met het aanleggen van hemelwaterriolen. De gemeente Sliedrecht is al geruime periode hemelwater 

apart gaan inzamelen. Het scheiden van het hemelwater noemt men ook wel afkoppelen. Het 

overgrootste deel van de wegen in Sliedrecht zijn inmiddels afgekoppeld. Ook zijn er binnen met de 

verschillende diciplines afspraken gemaakt over hoe er meer hemelwater opgevangen kan worden in 

de openbare ruimte.  

In de zomer van 2015 heeft er zich een extreme bui voorgedaan van 100 mm. Dit was een bui die in 

de regio tot grote problemen heeft geleid. In de gemeente heeft de schade zich beperkt tot enkele 

particuliere laaggelegen percelen. Het stedelijk watersysteem van Sliedrecht heeft zicht bewezen als 

een robuust stelsel.  

Om te bepalen wat de doelen zijn wordt er in het hoofdstuk de gewenste situatie omschreven hoe de 

gemeente invulling geeft en in de toekomst ook zal geven aan zijn drie zorgplichten. Om de riolering 

robuust en Sliedrecht aantrekkelijk te houden, zet Sliedrecht het dagelijks beheer en het beleid zoals 

in de voorgaande periode voort. Maatregelen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen 

worden, zo veel als mogelijk gecombineerd met de reguliere werkzaamheden. Doordat veel 

hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt is het van belang dat ook de bergingscapaciteit in 

het watersysteem voldoende is.  

Een substantieel deel van de riolering is aangelegd in de periode 1960 – 1970, dit betekent dat de 

gemeente de komende planperiode te maken krijgt met een vervangingspiek. Dit is kostbaar en 

ingrijpend. In deze planperiode wordt gezocht naar oplossingen om de vervangingspiek te laten 

verlopen met de minste overlast en laagste kosten. Dit doen we door in te zetten op innovatieve 

middelen en door rioleringsactiviteiten, waar mogelijk aan te sluiten op andere ingrepen in de 

openbare ruimte.  
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INLEIDING 

1.1 RICHTING GEZAMENLIJK BELEID IN DE AFVALWATERKETEN  

De gemeenten Sliedrecht werkt samen met andere gemeenten en maakt onderdeel uit 

van het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard 

en Vijfheerenlanden (GAAV). In totaal omvat GAAV 9 gemeenten en het waterschap Rivierenland.  

Binnen deze samenwerking is dit Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) opgesteld. 

Doel van het proces is om te komen tot gezamenlijke beleidsuitgangspunten voor de (afval)waterzorg 

waar dit kan en tegelijkertijd rekening te houden met de gemeentespecifieke kenmerken en 

omstandigheden.  

ACHTERGROND SAMENWERKING: BESTUURSAKKOORD WATER 2011 

In het door vertegenwoordigers van het Rijk, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten en 

waterschappen ondertekende Bestuursakkoord Water (2011) zijn afspraken gemaakt om de 

doelmatigheid in de waterketen te verhogen. De doelen van het akkoord zijn de beperking van 

kostenstijging, vermindering van de kwetsbaarheid en de vergroting van de kwaliteit. Om dit te 

bereiken moeten gemeente en waterschappen kennis en capaciteit effectief bundelen door middel 

van intensieve regionale samenwerking. De gemaakte afspraken moeten vanaf 2020 resulteren in  

jaarlijks € 380 miljoen minder-meer kosten in de afvalwaterketen (riolering en zuivering). 

Om regionaal invulling te geven aan de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water hebben de 

bestuurders van de regio-gemeenten en het waterschap op 2 december 2013 de samenwerkings- 

overeenkomst Gemeenschappelijke Afvalwaterketen Alblasserwaard Vijfheerenlanden ( GAAV ) 

ondertekend. De doelstelling in het algemeen is het streven naar eenheid van beleid en 

eensluidende uitgangspunten. Hierdoor wordt onderlinge vergelijking, afstemming en uitwisseling 

eenvoudiger. Door intensievere communicatie tussen de medewerkers ontstaat kennisuitwisseling, 

verbetering van de kwaliteit en vergroting van de professionaliteit van taakuitvoering in het 

operationeel beheer. Hierdoor is het tevens mogelijk om elkaars werkzaamheden over te nemen, 

waardoor de kwetsbaarheid van de organisaties afneemt. 

Bij de invulling van de samenwerking is voortgebouwd op bestaande structuren en verbanden. Een 

bestuurlijk samengestelde stuurgroep houdt toezicht op de uitvoering door een programmaleider 

en projectgroepen met medewerkers van betrokken partijen. Inmiddels wordt er met succes 

samengewerkt bij diverse uitvoeringswerkzaamheden. 
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1.2 HISTORIE RIOLERING 

Riolering wordt door de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het rioleringsstelsel in 

de westerse wereld een relatief jonge uitvinding. De Romeinen kenden weliswaar riolering, maar 

daarna is het rioleringsstelsel tot eind 19e eeuw volledig uit beeld geweest. Afvalwater werd tot eind 

19e eeuw geloosd waar eenieder dat uitkwam, in de sloot of gracht, op een mesthoop of gewoon op 

straat. In deze 19e eeuw was er in de gehele westerse wereld, en zeker in de steden, sprake van een 

enorme bevolkingsgroei. Het lozen van afvalwater in sloten, of (lekke) beerputten werd vanaf dat 

moment een serieus probleem. Niet alleen was de stank uit grachten en sloten ondraaglijk, veel 

mensen overleden ook aan cholera of tyfus door besmetting van het drinkwater. Ondanks het hoge 

sterftecijfer was het eind 19e eeuw nog zeker niet vanzelfsprekend dat de overheid een functie had 

bij de afvoer van het afvalwater. Veel mensen betwijfelden of de overheid zich mocht bemoeien met 

de gezondheid van inwoners. Afvalwater had daarnaast een economische waarde. Het menselijk afval 

werd nog vaak verkocht als mest of ingezet in de industrie. Afstand doen van je afval was dan ook 

zeker niet vanzelfsprekend.  

Pas laat in de 19e eeuw, begin 20e eeuw is een omslag in denken zichtbaar. Gemeenten beginnen rond 

deze tijd met het inzamelen en afvoeren van het afvalwater. In sommige gemeenten werd het 

afvalwater opgehaald in tonnen, in andere gemeenten werden rioleringsstelsels aangelegd die het 

afvalwater buiten de gemeentegrenzen bracht. De aanleg van rioleringsstelsels was echter tot ver in 

de 20e eeuw geen gemeengoed. In 1978 verdwenen bijvoorbeeld pas de laatste tonnen uit Goes.  

Met de komst van het rioleringsstelsel was het afvalwater vaak wel uit de stad, buiten de stad 

veroorzaakte het afvalwater nog wel grote milieuproblemen. Het afvalwater werd geloosd op 

vloeivelden of grotere wateren, waarvan de capaciteit vaak onvoldoende bleek. Met de komst van de 

Wet verontreiniging oppervlaktewater in 1970 moest voor de lozing op een oppervlaktewater 

vergunning worden aangevraagd. Afvalwater wordt sinds die tijd ingezameld en getransporteerd naar 

een rioolwaterzuivering om gezuiverd te worden, waarna het weer terugkomt in het 

oppervlaktewater.  
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SLIEDRECHT 

Sliedrecht is onstaan rond 1064. Dit dorp was destijds gelegen aan de zuidoever van de rivier de 

Merwede en is als gevolg van de Sint Elisatbethsvloed in 1421 in zijn geheel weggevaagd. 

Overlevenden vluchtten naar de overzijde van de rivier. Ook dit gebied overstroomde regelmatig. Om 

dit te voorkomen kregen landbeschikkers een stuk dijk toegewezen dat zij zelf moesten onderhouden.  

Een belangrijke beroepsgroep werden de dijk-werkers. 

Zij verstevigden de dijken tot ver buiten de gemeente-

grenzen. Door hun succes kwamen er in Sliedrecht 

steeds meer bedrijven die zich bezighielden met 

publieke dijkversterkingsprojecten en 

baggerwerkzaamheden. Sliedrecht werd bekend als 

"Baggerdorp". Sliedrecht was in de 19e eeuw wat 

betreft sanitatie vergelijkbaar met andere gemeenten. 

Zo braken er geregeld besmettelijke ziekten uit, 

doordat de mensen vervuild oppervlaktewater dronken. Om deze omstandigheden te verbeteren 

werden veel van deze wateren gedempt en werd er riolering aangelegd. Ook kregen de mensen door 

middel van waterleidingen beschikking tot schoon drinkwater.    

Begin jaren '60 werd Het Kleindiep tussen de 

Buitenuitbreiding en de Kerkbuurt gedempt om water-

overlast te voorkomen. Ook in deze oude kreek werd 

een hoofdriool aangelegd. Later in de jaren '90 werd 

ook het Middeldiep gedempt.  

 

Langs de Merwede werd veel afvalwater ongezuiverd 

op de rivier geloosd. Panden die zich ver vanaf het 

gemeentelijk riool bevonden, werden door middel van 

drukriolering aangesloten op de zuivering.    
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1.3 AANLEIDING OPSTELLEN GRP 

Riolering neemt een aparte positie in binnen het gemeentelijk takenveld. Gemeenten innen een 

aparte heffing voor riolering. De inkomsten van deze heffing mogen vervolgens alleen ingezet worden 

voor de rioleringszorg. Hier staat tegenover dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) op te stellen. Het GRP biedt gebruikers een mogelijk inzicht te verkrijgen in de 

taken die de gemeente uitvoert met deze aparte heffing. In dit plan moet de huidige toestand van het 

riool beschreven worden, moet aangegeven worden hoe het systeem wordt beheerd, moet een 

overzicht gegeven worden van geplande (verbeter)maatregelen en dienen financiële consequenties in 

beeld gebracht te worden. Hierbij zal expliciet ingegaan worden op 3 zorgplichten:  

 Afvalwater. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van 

stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente 

gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. De gemeente mag er ook voor kiezen om een 

andere voorziening te gebruiken, die het afvalwater inzamelt en zuivert. Onder 

stedelijk afvalwater wordt verstaan het huishoudelijk afvalwater en al het andere 

water dat daar eventueel mee gemengd wordt. In artikel 10.33 van de Wet 

milieubeheer wordt de afvalwaterzorgplicht omschreven. 

 

 Hemelwater. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het 

afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de 

bodem of in het oppervlaktewater te brengen. In artikel 3.5 van de Waterwet is de 

hemelwaterzorgplicht toegelicht.  

 

 Grondwater. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke 

gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de 

grondwaterstand zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 

treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of 

de provincie behoort. De zorgplicht heeft het karakter van een 

inspanningsverplichting, de gemeente is niet verantwoordelijk voor handhaving 

van het grondwaterpeil. In artikel 3.6 van de Waterwet is de grondwaterzorgplicht 

omschreven.  

Het GRP heeft een duidelijke relatie met het waterplan en het gehele watersysteem. Het doel is het 

creëren van een duurzaam, veilig en robuust watersysteem. Een watersysteem waarin we water waar 

mogelijk opvangen, bergen en vertraagd afvoeren.  
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1.4 OMGEVINGSWET 

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, integreert 26 wetten op het gebied 

van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, 

ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Onderdeel van de Omgevingswet is het verdwijnen 

van de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan vanaf 2021. De drie 

zorgplichten blijven wel ongewijzigd gehandhaafd. In de omgevingsvisie neemt de gemeente op hoe 

zij invulling geeft aan deze zorgplichten. In het Gemeentelijk Rioleringsprogramma kan dit vervolgens 

nader uitgewerkt worden. Het Gemeentelijk Rioleringsprogramma zal naar verwachting veel 

overeenkomsten hebben met het Gemeentelijk Rioleringsplan daarom is er besloten om dit GRP in 

ieder geval tot 2023 door te laten lopen.  

1.5 GELDIGHEIDSDUUR 

De gemeente is vrij de geldigheidsduur van het GRP te kiezen. Dit GRP wordt opgesteld voor een 

periode van 5 jaar, van 2019 tot en met 2023. Dit geeft voldoende ondersteuning voor de concrete 

uitvoering van maatregelen, zonder dat in- of extern beleid ingrijpend verandert. Daarnaast kan er 

voor een dergelijke periode een overzichtelijk beeld geschetst worden van de benodigde middelen en 

financiering. In het GRP wordt een doorkijk gegeven naar de lange termijn om zodoende een 

verantwoorde ontwikkeling van de rioolheffing te bepalen.  

1.6 PROCEDURE 

Conform artikel 4.23 van de wet Milieubeheer wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan voorbereid door 

burgemeester en wethouders en vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende procedure is 

gehanteerd: 

○ Het ontwerp GRP is door de gemeente opgesteld en besproken binnen het 

samenwerkingsverband GAAV.  

○ Het ontwerp GRP is ter beoordeling aangeboden aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

○ Het ontwerp GRP is ter toetsing aangeboden aan het waterschap Rivierenland en 

Rijkswaterstaat. 

○ Het concept GRP, waarin de opmerkingen van het waterschap en Rijkswaterstaat zijn 

verwerkt, is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

○ Na vaststelling van het GRP door de gemeenteraad wordt het definitieve exemplaar 

toegezonden aan het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. 

1.7 LEESWIJZER 

Dit GRP is opgebouwd conform de Leidraad Riolering van de Stichting Rioned. In hoofdstuk 2 wordt de 

afgelopen periode geëvalueerd. Aansluitend worden in hoofdstuk 3 voor de komende 5 jaar de doelen 

bepaald en wordt daarmee de gewenste situatie vastgesteld. De huidige situatie wordt in hoofdstuk 4 
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geïnventariseerd. In hoofdstuk 5 wordt de strategie uiteengezet waarmee de gestelde doelen bereikt 

kunnen worden. De personele en financiële gevolgen van deze strategie en de kostendekking worden 

in hoofdstuk 6 uitgewerkt. In het rapport is aangegeven welke zorgplicht het betreft met de volgende 

symbolen: 

 

 
Zorgplicht stedelijk afvalwater 

 
Zorgplicht hemelwater 

 
Zorgplicht grondwater 

De scheiding tussen de zorgplichten voor stedelijk afvalwater en hemelwater is niet altijd eenvoudig 

te maken. Hemelwater gemengd met afvalwater behoort in principe tot de zorgplicht stedelijk 

afvalwater, en afvloeiend hemelwater dat niet gemengd wordt met afvalwater tot de zorgplicht 

hemelwater. In sommige gevallen is het onderscheid echter niet te maken. In het rapport is daarom 

soms arbitrair de keuze gemaakt onder welke zorgplicht sommige doelen en maatregelen vallen. Zeker 

ook om dubbelingen in de tekst te voorkomen. 
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EVALUATIE PERIODE 2012-2018 

2.1 EVALUATIE GRP 2012 – 2018 

Voorafgaand aan dit GRP was er eenzelfde GRP met vergelijkbare doelstellingen. De focus lag op 

nieuwe aanleg en het in stand houden van het bestaande stelsel. Het vorige GRP had betrekking op 

de planperiode 2012 – 2018.  

Meegedeeld kan worden dat alle voorgenomen maatregelen uitgevoerd zijn of in uitvoering zijn. Er 

heeft geen overbesteding plaatsgevonden binnen de beschikbare middelen. De kostendekking is vanaf 

2014 anders ingevuld door kosten direct af te gaan boeken ten laste van de voorziening riolering.  

Er is de afgelopen jaren voorgesorteerd op de klimaatverandering door de aanleg van veel 

hemelwaterstelsels, extra oppervlaktewater, inundatiegebieden en extra bergingscapaciteit.  

In Sliedrecht heeft er van zondag 30 op 31 augustus 2015 een extreme bui plaatsgevonden. Plaatselijk 

is er die nacht tussen de 80 mm en 100 mm neerslag gevallen. Zowel voor de riolering als voor het 

watersysteem werden de ontwerpcapaciteiten fors overschreden. Deze bui heeft in de omgeving tot 

grote problemen geleid. In Sliedrecht beperkte de schade zich tot laaggelegen particuliere percelen en 

tijdelijke hinder. Het watersysteem van Sliedrecht heeft zich mogen bewijzen, te danken aan de vele 

maatregelen die reeds getroffen zijn. 

Dit beleid zal in de toekomst worden voortgezet, zodat het risico op schade als gevolg van intensieve 

neerslag beperkt blijft. In samenwerking met de provincie het waterschap en buurgemeenten wordt 

er samengewerkt om te anticiperen op de verandering van het klimaat.   

2.1.1 MAATREGELEN 

NIEUWBOUWPROJECTEN 

Ten tijde van de achterliggende beleidsperiode hebben enkele bouwprojecten ten gevolge 

van de crisis stil gelegen. Binnen de sector is op te merken dat de markt weer aantrekt en 

dat dit gevolgen heeft op het aantal aan te sluiten panden op het gemeentelijk rioolstelsel.  

Bij nieuwbouw is er zoveel als mogelijk gekozen voor een gescheiden stelsel, waarbij het afvalwater 

apart wordt ingezameld van het hemelwater. De kosten voor het aanleggen van riolering ten behoeve 

van nieuwbouwlocaties wordt niet ten laste gebracht op het investeringskrediet. De rioolheffing is 

bedoeld voor beheer onderhoud en vervanging als gevolg van einde levensduur. Riolering voor een 

nieuwbouwlocatie wordt gefinancierd uit de grondexploitatie.  

Op veel locaties binnen Sliedrecht is waarneembaar dat water vanaf (nieuwe) woningen oppervlakkig 

afstroomt via het trottoir dan wel op eigen terrein verwerkt wordt. De omslag in het beleid wordt 

hiermee ook bovengronds steeds meer zichtbaar.  

2 
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VERVANGING VAN RIOLERING 

De afgelopen planperiode zijn al de werkzaamheden omschreven in het vorige GRP 

uitgevoerd of zijn in uitvoering. Als aanvulling op de geplande werkzaamheden is het 

stamriool naar de zuivering gerenoveerd. In de onderstaande tabel, zijn de locaties waar de afgelopen 

planperiode grootschalige vervangingen en renovaties hebben plaatsgevonden weergegeven. De 

rioleringswerkzaamheden in de Staatsliedenbuurt volgen uit het voorgaande GRP, maar zullen ook de 

komende jaren nog uitgevoerd worden.  

Locatie Realisatiejaar 

1. Joost van den Vondelstraat e.o. 2014 - 2015 

2. Wetenschappersbuurt 2016  

3. Renovatie Stamriool  2016 – 2017  

4. Staatsliedenbuurt (in uitvoering) 2018 - 2021 

Tabel 2.1 Vervanging en renovaties uit de voorgaande periode. 

 
Figuur 2.1 Vervanging en renovaties uit de voorgaande periode. 

VERVANGING EN RENOVATIE (DRUK)GEMALEN EN GEMAALCOMMUNICATIE 

De afgelopen periode is een substantieel deel van de hoofdgemalen elektrisch 

gerenoveerd. De gemalen communiceerden nog via een telefoonaansluiting en deze is 

komen te vervallen. De gemalen communiceren nu via GPRS en zijn aangesloten op de hoofdpost. Dit 

is mogelijk gemaakt binnen de regionale samenwerking in de afvalwaterketen. Op afstand zijn 

pompstatistieken en is de actuele situatie te raadplegen. In geval van storingen worden er naar de 

onderhoudsmedewerkers storingsmeldingen verzonden. Elk hoofdgemaal is uitgerust met 2 pompen 

die als elkaars reserve werken. Mocht er zich een storing voordoen, dan wordt dit verholpen en indien 

nodig dan worden pompen hersteld of vervangen. In 2013 is aan het hoofdgemaal aan de 

Thorbeckelaan grootschalig onderhoud uitgevoerd.  
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OPTIMALISATIE STELSEL 

 Er wordt continu ingezet op optimalisatie. Zo is er bijvoorbeeld besloten om in de 

zettingsgevoelige ondergrond van Sliedrecht zo goed als geen betonbuizen meer toe te 

passen. De nieuw aangelegde riolering is uitgevoerd in PE of  PVC. De riolering wordt op een wijze 

gedimensioneerd dat deze in extra berging voorziet ten tijde van extreme neerslag. In woonwijken 

wordt veelal extra berging gecreëerd en de leidingen worden met ruim voldoende afschot gelegd,  dat 

voorkomt dat vuil in de buizen blijft liggen en dat bergingsverliezen minder snel optreden. In de 

afgelopen beleidsperiode is er gekozen om niet altijd de riolering in zijn geheel te vervangen, maar 

ook renovaties (waarbij een kunststof kous in de riolering wordt aangebracht) uit te voeren waardoor 

niet de hele straat open hoeft.  

Daarnaast zijn een aantal maatregelen uitgevoerd om het functioneren van het rioolstelsel te 

verbeteren. Het betreft onder andere het afkoppelen van het hemelwater om het gemengde stelsel 

te ontlasten. Als er wegonderhoud wordt uitgevoerd dan worden nieuwe kolken veelal niet meer 

aangesloten op de gemengde riolering. Hierdoor is een substantieel deel van de openbare ruimte in 

Sliedrecht de afgelopen jaren afgekoppeld van gemengde rioolstelsels.  

VERBETEREN WATERSYSTEEM  

Omdat veel gebieden afgekoppeld zijn van het gemengde riool betekent dit dat het 
oppervlaktewatersysteem voldoende capaciteit dient te hebben om al het water tijdelijk te 
bergen en af te voeren. De afgelopen planperiode is er daarom veel extra waterberging 

gegraven.   

In samenwerking met het waterschap  zal er in het buitengebied 2,35 hectare waterberging gegraven 

worden. Deze waterberging biedt een buffer om ten tijde van extreme neerslag als 

bergingsvoorziening te dienen. De gemeente en het waterschap financieren deze 

waterbergingsopgaaf gezamenlijk. Waarbij een onderlinge verdeling is van 50%.   

2.1.2 PLANVORMING 

OPERATIONEEL PROGRAMMA 

Jaarlijks wordt door de gemeente een operationeel plan opgesteld, waarin de uit te 

voeren werkzaamheden voor het komende jaar zijn beschreven. Dit operationeel 

plan biedt duidelijkheid over het werkpakket voor de beheerder en de onderhoudsmedewerkers. Het 

operationeel programma wordt in het reguliere RO- overleg met het waterschap gedeeld.  

 

BENCHMARK 

 In 2016 heeft de gemeente op vrijwillige basis deelgenomen aan de Benchmark 

Rioleringszorg. De Benchmark rioleringszorg is de driejaarlijkse prestatiemeting van 

de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het onderzoek gaf de afgelopen edities inzicht 
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in het functioneren en presteren van de riolering. Uit de resultaten van voorgaande jaren zijn geen 

bijzonderheden naar voren gekomen en de gemeente Sliedrecht scoort goed op de gemeten 

parameters.  

PLANTSOENEN AANPASSEN AAN DE KLIMAATONTWIKKELING 

De gemeente is al geruime tijd actief maatregelen aan het nemen ter voorkoming van 

wateroverlast als gevolg van intensieve neerslag. In 2005 is het voorstel 'Plantsoenen 

bestemmen voor hoogwater calamiteiten' opgesteld. Hierin staat omschreven dat plantsoenen 

grenzend aan oppervlaktewater een dubbelfunctie hebben. Deze stroken zullen dan ook niet verder 

opgehoogd worden en indien nodig kunnen deze locaties tijdelijk dienen als inundatiegebieden. Een 

goede afstemming tussen deze verschillende disciplines is van belang. 

HOOGTE BESTRATING AANPASSEN AAN DE KLIMAATONTWIKKELING 

In 2016 is door het college besloten dat het niet wenselijk is om bij wegreconstructies het straatwerk 

altijd naar aanleghoogte te brengen. Dit besluit is genomen om waterberging op straat mogelijk te 

maken. Uiteraard is water op straat vervelend, maar water in de woningen is vele malen erger. Dit 

beleid past binnen de implementatie van een klimaatbestendige openbare ruimte. Met dit beleid 

wordt voorkomen dat bij extreme neerslag water de woning binnen kan treden. Eventueel kan er ook 

gekozen worden om de weg hol aan te brengen in plaats van tonrond om meer waterberging op straat 

te realiseren.  

2.1.3 ONDERZOEK EN ONDERHOUD 

INSPECTIE RIOLERING 

Het beleid van de gemeente Sliedrecht is er op gericht camera- onderzoek uit te voeren indien 

er vermoedens zijn van problemen, opleveringen, of er sprake is van vervanging. Jaarlijks wordt 

25% van de riolering gereinigd en de reiniger is alert op de staat van de riolering. Mochten er 

aanduidingen zijn die mogelijk wijzen op een probleem dan wordt het riool volledig geïnspecteerd. De 

gemeente Sliedrecht beschikt zelf ook over een inspectiecamera en deze wordt ingezet om lokale 

problemen te onderzoeken. Door deze werkwijze is het mogelijk meer riolering te reinigen, waardoor 

kans op verstoppingen beperkt wordt.  

ONDERHOUD VRIJVERVAL RIOLERING 

Riolen raken vervuild. Dit speelt in Nederland sterk door het geringe afschot en de 

verzakkingen als gevolg van de slappe bodem. De gemeente reinigt jaarlijks 25% van het 

totaal aan areaal riolering volgens een wijkplan. Afgelopen periode is dus de riolering in elke wijk 

minstens eenmaal gereinigd. Op enkele locaties moet er frequenter gereinigd worden, namelijk 2 maal 

per jaar. Dit zijn locaties waar als gevolg van het doorspoelen van vet of doekjes de riolering relatief 

vaak verstopt zit. Op basis van meldingen worden lokaal problemen verholpen. Kleine reparaties 

worden veelal uitgevoerd door de onderhoudsdienst of waar nodig worden er door een marktpartij 

deelreparaties uitgevoerd. 
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ONDERDHOUD KOLKEN 

De afdeling Reiniging heeft zorg gedragen dat tweemaal per jaar de kolken in de openbare 

ruimte gereinigd zijn. Op basis van meldingen worden door de medewerkers van de reiniging 

lokaal verstoppingen verholpen.   

OVERSTORTEN, SPINDELS EN SCHUIVEN 

In 2017 zijn er werkzaamheden verricht aan het op hoogte brengen van de overstortmuren.  

De spindels en schuiven worden jaarlijks deels onder toezicht van het waterschap gecontroleerd op 

mankementen en zonodig direct hersteld.  

ONDERHOUD GEMALEN 

De grote gemalen worden maandelijks gecontroleerd. De kleine gemalen worden jaarlijks 

onderhouden, gereinigd en eventueel worden er pompen vervangen. Groot onderhoud 

zoals het vervangen van besturingskasten of het verplaatsen van een hoofdgemaal wordt uitbesteed. 

Het vervangen van pompputten op particulier terrein wordt door de eigen dienst in combinatie met 

een aannemer uitgevoerd. Als er pompstoringen optreden dan worden deze over het algemeen 

verholpen door de eigen buitendienst. 

2.1.4 FACILITAIR 

GEGEVENSBEHEER  

Binnen de Drechtsteden is er besloten om gezamenlijk gebruik te gaan maken van 

een uniform beheerpakket voor de assets in de openbare ruimte en de ondergrond. 

De voorbereidingen zijn in de afrondende fase. De verwachting is dat het nieuwe beheerpakket voor 

de discipline riolering in 2020 geïmplementeerd zal worden. Het huidige beheersysteem van de 

gemeente is actueel en wordt door een extern ingenieursbureau geactualiseerd.   

 

 

 

2.1.5 PERSONELE EN FINANCIËLE MIDDELEN 

PERSONEEL 

In het vorige GRP werd geconstateerd dat de personele bezetting minimaal, maar voldoende is om de 

rioleringstaak op een goede wijze uit te voeren. De afgelopen jaren is de personele en de deskundige 

bezetting ook als voldoende ervaren. Op te merken is dat met relatief minder fte's dan vergelijkbare 

gemeenten veel werkzaamheden opgevangen worden.  
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FINANCIËN 

In 2014 is  gekozen om voor de investeringen een spaarvoorziening te realiseren. Benodigde 

investeringen komen direct ten laste van de voorziening waardoor latere generaties niet 

geconfronteerd worden met de lasten van reeds lang geleden gedane investeringen. De projecten en 

onderhoudswerkzaamheden uit de vorige planperiode zijn binnen het onderhouds- en 

investeringskrediet uitgevoerd. De rioolheffing voor 2018 bedraagt € 151,08 eigenarendeel en  

€ 77,04 gebruikersdeel.  
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GEWENSTE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de missie en visie van de gemeente 

Sliedrecht is. Om de missie te kunnen realiseren worden eisen gesteld aan de 

toestand en het functioneren van de riolering (functionele eisen).  De gemeenten 

binnen de samenwerking GAAV werken samen aan de uitvoering van deze missie. 

 

3.1 MISSIE 

De gemeenten en waterschap van GAAV streven 

naar een duurzame en doelmatige invulling van 

de rioleringszorg, waarbij bescherming van de 

volksgezondheid, kwaliteit van de 

leefomgeving, behoud van droge voeten en 

bescherming van de bodem, het grond- en 

oppervlaktewater gewaarborgd zijn.  

 

In de Wet milieubeheer en de Waterwet is vastgelegd dat gemeenten wettelijk verantwoordelijk zijn 

voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, verwerking van overtollig hemelwater 

en grondwater. Onze gezamenlijke missie met betrekking tot deze drie zorgplichten is: 

 
ZORGEN VOOR INZAMELING EN TRANSPORT VAN STEDELIJK AFVALWATER 

We willen een duurzame en doelmatige inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater 

bewerkstelligen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het inzamelen en transporteren van 

afvalwater doen we ten behoeve van de volksgezondheid adequaat. Emissies naar bodem, lucht en 

oppervlaktewater worden zoveel mogelijk voorkomen.  

 
ZORGEN VOOR INZAMELING EN VERWERKING VAN HEMELWATER (DAT EEN 

PARTICULIER NIET REDELIJKERWIJS ZELF KAN VERWERKEN) 

Voor zover inwoners en bedrijven redelijkerwijs niet zelf het hemelwater kunnen verwerken, willen 

wij aan de slag met een duurzame en doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater. In de 

verwerking van hemelwater zien we een taak voor overige voorzieningen in de openbare ruimte. 

Transport over en berging van hemelwater op straat vinden we acceptabel en kan zelfs een doelmatig 

uitgangspunt zijn. Belangrijke voorwaarde is dat dit niet leidt tot onacceptabele overlast. We willen 

niet dat water vanaf de openbare ruimte woningen en andere gebouwen binnenstroomt of op andere 

3 
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wijze materiële schade tot gevolg heeft. Er mag geen risico voor de volksgezondheid optreden. We 

willen dat water op straat beperkt blijft tot een kleine schaal, niet te lang aanhoudt en dat gebieden 

met een belangrijke economische of veiligheidswaarde niet worden belemmerd. 

 
ZORGEN VOOR HET IN HET OPENBAAR GEMEENTELIJK GEBIED TREFFEN EN VAN 

MAATREGELEN TENEINDE STRUCTUREEL NADELIGE GEVOLGEN VAN DE 

GRONDWATERSTAND VOOR DE AAN DE GROND GEGEVEN BESTEMMING ZOVEEL 

MOGELIJK TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN, VOOR ZOVER HET TREFFEN VAN DIE 

MAATREGELEN DOELMATIG IS EN NIET TOT DE ZORG VAN HET WATERSCHAP OF DE 

PROVINCIE BEHOORT. 

We streven na dat de grondwaterstanden binnen de gestelde randvoorwaarden op natuurlijk wijze 

kunnen fluctueren zonder dat hierdoor overlast wordt ervaren als gevolg van structureel te hoge of te 

lage grondwaterstanden. Het grondwaterbeleid is gericht op het zo min mogelijk verplaatsen van 

grondwater, ofwel een zogenaamde hydrologisch neutrale inrichting. Indien grondwater toch wordt 

verplaatst, verdient het de voorkeur dit niet via de riolering af te voeren naar de rioolwaterzuivering, 

maar naar oppervlaktewater. Structurele grondwaterproblemen op nieuwbouwlocaties worden 

voorkomen door in de wijze van bouwen en bouwrijp maken rekening te houden met de 

geohydrologische situatie.  

3.2 VISIE 

In de visie kijken we naar de toekomst. We geven onze kijk op ontwikkelingen die landelijk of mondiaal 

invloed uitoefenen op de gemeentelijke (afval)waterketen.  

3.2.1 SAMENWERKEN IN REGIONAAL VERBAND 

WIJ BEHEREN DE (AFVAL)WATERKETEN ALS WARE ER ÉÉN BEHEERDER 

In de (afval)waterketen is sprake van een lopend traject van cultuurverandering. Het vertrekpunt was 

een cultuur van normatief gedreven investeringsbeslissingen onder gescheiden 

verantwoordelijkheden. Het wenkend perspectief is een cultuur van het oplossen van vraagstukken 

op korte en lange termijn onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Discussies over wie 

verantwoordelijk is moeten dus worden vermeden. Bij opkomende vraagstukken wordt daarom eerst 

gezamenlijk (waterschap en samenwerkende gemeenten) bepaald of er daadwerkelijk een probleem 

is. Wanneer geconstateerd is dat er een probleem is wordt het probleem nader geanalyseerd. Dit geeft 

een duidelijker beeld van de ernst en oorzaken. Op basis van de nadere analyse wordt bepaald of 

maatregelen nodig zijn. Tot slot wordt gezamenlijk bepaald welke maatregelen door wie genomen 

worden tegen welke kosten. 
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WIJ VERMINDEREN DE KWETSBAARHEID DOOR SAMENWERKING 

De GAAV gemeenten en het waterschap hebben hun taakinvulling in algemeenheid op orde, maar op 

onderdelen is deze taakinvulling wel kwetsbaar. Met de vergrijzing en de druk op het personeelsbeleid 

is te voorzien dat voor de rioleringszorg een probleem kan ontstaan met de beschikbaarheid van 

voldoende geschoold technisch personeel. Goed samenwerken, zowel tussen gemeenten onderling 

als met het waterschap levert een positieve bijdrage om met minder personele inzet de toekomst aan 

te kunnen. Daarnaast spelen vergroten van kwaliteit en verlagen van kosten een rol.  

SAMENWERKING WATERSCHAP RIVIERENLAND 

Waterschap Rivierenland heeft enkele belangrijke hoofdtaken die raakvlakken hebben met de 

afvalwaterketen namelijk het beheer van het watersysteem zowel kwalitatief al kwantitatief en de 

waterveiligheid in het beheergebied. De gemeente heeft de afgelopen jaren in samenwerking met het 

waterschap mooie doelen bereikt. Zo zijn er inspanningen verricht om de waterkwaliteit te 

verbeteren, zijn gebieden afgekoppeld van de zuivering en zijn overstorten opgehoogd. De kwaliteit 

van de wateren blijkt uit onderzoek ook beter te zijn geworden. Ook in de toekomst moet de focus 

liggen op de afstemming van de doelen in het waterbeheer en afvalwaterbeheer. Gezamenlijk zal er 

besproken worden welke acties doelmatig zijn om inzicht te verkrijgen in het huidige en toekomstige 

aanbod op de zuivering.  

3.2.2 ENERGIE- EN GRONDSTOFFENTRANSITIE 

ALS KANSEN ZICH AANDIENEN GAAN WIJ AAN DE SLAG MET ENERGIE EN GRONDSTOFFEN 

TRANSITIE 

In de toekomst moeten we anders leren omgaan met ons afvalwater. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld 

hergebruiken van nuttige stoffen uit afvalwater of  gebruik van restwarmte die vrijkomt bij transport 

en zuivering van afvalwater. Met name waterschappen zijn op dit gebied actief. De gemeenten binnen 

GAAV zien op dit moment geen directe noodzaak om actief met energie- en grondstoffentransitie aan 

de slag te gaan. Echter, wanneer kansen zich aandienen en alternatieven doelmatig zijn worden deze 

zeker niet uit de weg gegaan. 

3.2.3 ROLLEN BEWONER EN OVERHEID 

WIJ VERLANGEN EEN ACTIEVE ROL EN ZELFREDZAAMHEID VAN DE INWONERS 

De verhouding tussen bewoner en overheid is de afgelopen jaren sterk veranderd. Kern van de nieuwe 

rolverdeling is het primaat van de bewoner. Wij vinden dat dit ook voor de rioleringszorg betekent dat 

men eerst moet kijken wat men zelf kan doen. Voorbeeld hiervan is dat inwoners bij 

grondwaterproblemen eerst moeten onderzoeken welke constructieve maatregelen aan de woning of 

de eigen ondergrond mogelijk zijn. Op particulier terrein is het grondwaterbeheer een taak van de 

eigenaar. Waar dat niet mogelijk, redelijk of billijk is, kan de overheid bijspringen.  
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Voorts wordt er van de inwoners verwacht zorg te dragen voor een afvalwaterstroom waarin zich geen 

stoffen bevinden die het goed functioneren van het afvalwaterstelsel verhinderen.  

3.2.4 KLIMAATBESTENDIGHEID  

Ons klimaat is aan het veranderen. Nut en noodzaak om het klimaatvraagstuk aan te pakken staan 

politiek eigenlijk niet meer ter discussie. De gemiddelde temperatuur stijgt en heeft ook duidelijk 

invloed op de jaarlijkse neerslag en de regenintensiteit. De capaciteit van onze ondergrondse 

leidingsystemen is niet overal berekend op deze extremen. Tijdelijke opvang van extreme neerslag 

vraagt daarom om oplossingen in de openbare ruimte en in het bovengrondse watersysteem. 

In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft het Deltaprogramma voorstellen opgenomen om de 

ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050 klimaatbestendig in te richten. Alle overheden en 

marktpartijen zijn daar samen verantwoordelijk voor. De samenwerkende partners van GAAV 

onderschrijven de doelstellingen van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie en spannen zich in om 

de daarmee verbonden ambities te bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan beperking van de 

verstening van de buitenruimte, waterberging in de openbare ruimte en voorlichting aan inwoners om 

verharding in tuinen te beperken. Om dit stimuleren is Sliedrecht vanaf 2018 lid geworden van de 

landelijke operatie genaamd "Operatie Steenbreek". Ook worden straten niet altijd naar de 

aanleghoogte gebracht mits de toegankelijkheid dit toelaat.  Een straat ophogen is namelijk altijd een 

verlies in waterberging dat voorheen op straat opgevangen kon worden. 

BIJ MAATREGELEN ZOEKEN WE ALTIJD NAAR DUURZAME EN KOSTENBESPARENDE TECHNIEKEN 

We pakken iedere vervanging van riolering aan als maatwerk. Indien mogelijk combineren we 

werkzaamheden met de werkzaamheden van andere disciplines in de openbare ruimte. Veel 

werkzaamheden worden inmiddels gezamenlijk binnen samenwerking met de buurgemeenten op de 

markt gebracht. Gezamenlijk worden onder andere reliningswerkzaamheden op de markt gebracht. 

De mogelijkheid van relinen wordt altijd onderzocht. Deze mogelijkheid is mede afhankelijk van het 

hydraulisch functioneren van de leiding, zettingen en de staat van de huis- en kolkaansluitingen. Bij 

het bepalen van de oplossing en de toe te passen materialen wordt de milieubelasting in ogenschouw 

genomen.  

3.2.5 SAMENWERKING MET PRIVATE PARTIJEN 

WIJ ONDERZOEKEN BIJ MULTIDISCIPLINAIRE PROJECTEN DE MOGELIJKHEDEN OM OP 

INNOVATIEVE WIJZE SAMEN TE WERKEN MET PRIVATE PARTIJEN 

Steeds vaker worden werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met private partijen zoals een 

woningbouwcorporatie. Bij deze projecten worden zowel (huur)woningen vernieuwd als de 

buitenruimte en de riolering aangepakt. In deze projecten worden voorbereiding, aanleg en eventueel 

beheer van de openbare voorzieningen uitgevoerd door de private partij. De gemeente heeft hierbij 

wel een belangrijke taakstellende en toetsende rol.  
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Gezamenlijke aanpak van woningbouw, buitenruimte en riolering heeft veel voordelen. De overlast 

voor bewoners wordt beperkt, er is meer ruimte voor maatwerk en de totale kosten zijn lager wanneer 

er niet wordt samengewerkt. Een risico is dat investeringen in de riolering soms eerder uitgevoerd 

worden dan gepland, omdat de planning afgestemd wordt met de planning van de buitenruimte, een 

warmtenet of met woningbouw. Het is een gemeentelijke taak om te waarborgen dat de nodige 

vervangingen tijdig worden uitgevoerd, waardoor een integrale samenwerking niet altijd haalbaar is.  

3.3 FUNCTIONELE EISEN VAN DE RIOLERING 

Om invulling te geven aan de wettelijke zorgplichten, onze missie en visie worden functionele eisen 

aan de riolering gesteld. Deze zijn gerubriceerd naar de drie hoofddoelen: 

 
Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

 
Zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (dat een particulier niet 

redelijkerwijs zelf kan verwerken) 

 
Zorgen voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen 

teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor 

zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het 

waterschap of de provincie behoort. 

De doelen zijn in onderstaande paragrafen in hoofdlijnen uitgewerkt in functionele eisen.  

3.3.1 FUNCTIONELE EISEN STEDELIJK AFVALWATER 

De gemeente kent bij  haar afvalwaterzorgplicht de hoogste prioriteit toe aan het beschermen 

van de volksgezondheid. Om deze volksgezondheid te beschermen moet het afvalwater zonder 

problemen ingezameld en getransporteerd worden naar de afvalwaterzuivering, of lokaal dient het 

afvalwater gezuiverd te worden. Om bovenstaande te kunnen realiseren worden de onderstaande 

eisen gesteld aan het rioolstelsel.  

ALLE PERCELEN AANGESLOTEN 

Alle percelen waar stedelijk afvalwater geproduceerd wordt, moeten zijn aangesloten op de riolering, 

tenzij een lokale behandeling van het afvalwater doelmatiger is. In gevallen waarbij aansluiting op de 

riolering gewenst is dient de ontwikkelaar zelf deze kosten te dragen. Dit kan betekenen dat een 

persleiding of een pompcapaciteit vergroot dient te worden. Deze kosten komen ten laste van de 

aanvrager.  

 

GEEN ONGEWENSTE LOZINGEN 
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Om de inzameling goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat geen ongewenste lozingen 

plaatsvinden. Dit kunnen lozingen betreffen van chemische stoffen, die het riool (en zuivering) 

aantasten, of lozingen met een te grote capaciteit. Controle op bedrijfsmatige lozingen vindt plaats 

door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De samenwerking tussen OZHZ verloopt goed en 

indien er een vermoeden of constatering is van illegale bedrijfsmatige lozingen dan wordt OZHZ 

hierover geïnformeerd. Mocht er op een specifieke locatie sprake zijn van een illegale lozing op het 

riool, dan kan de gemeente kosten als gevolg hiervan verhalen bij de lozer. Daarnaast zal er met onder 

andere woningcorporaties gesproken worden om vervuiling op het rioleringsstelsel en uiteindelijk op 

de zuivering te voorkomen.  

Voorts kan de gemeente bij het vermoeden van hemelwaterlozingen op vuilwaterstelsels een 

onderzoek instellen. Hemelwater op drukrioleringsstelsel kunnen namelijk de drukrioleringsgemalen 

dermate belasten dat het functioneren ten tijde van intensieve neerslag in het geding komt.  

DE OBJECTEN ZIJN IN GOEDE STAAT  

Het functioneren van het rioleringsstelsel, de gemalen en pompunits moet in voldoende mate 

gewaarborgd worden. Storingen aan gemalen en pompunits komen direct binnen op de centrale 

hoofdpost en deze storingen worden binnen 24 uur verholpen. Video-inspecties geven een indicatie 

van de stabiliteit, afstroming en waterdichtheid van het riool. Wanneer uit de inspecties volgt dat de 

kwaliteit van het riool niet meer als ‘goed’ wordt beoordeeld, wordt door de gemeente op basis van 

de videobeelden (en eventuele extra informatie, zoals bijvoorbeeld meldingen van bewoners, 

boorkernen, hydraulisch functioneren en toestand van het wegoppervlak) de afweging gemaakt of 

ingrijpen daadwerkelijk noodzakelijk is. Om de afstroming in het rioleringsstelsel goed te houden, 

wordt het rioleringsstelsel eens in de 4 jaar volledig gereinigd. Op een aantal locaties wordt vaker 

gereinigd.  

VOLDOENDE (AFVOER)CAPACITEIT BIJ DROOG WEER 

Stank en rotting worden voorkomen doordat gemalen het water voldoende snel naar de zuivering 

verpompen. Daarnaast wordt getracht door een goed stelselontwerp stilstaand afvalwater door 

verzakking te voorkomen. Op een aantal locaties, zoals lozingspunten van persleidingen, kan H2S gas 

(waterstofsulfide) ontstaan dat de buizen aantast. Wanneer sprake is van aantasting neemt de 

gemeente hiertegen adequate maatregelen, zoals bijvoorbeeld het coaten en relinen van putten en 

leidingen.  

VOLDOENDE CAPACITEIT OM WATEROVERLAST ZOVEEL ALS MOGELIJK TE VOORKOMEN 

Allereerst moet het stelsel en de bovenliggende buitenruimte voldoende capaciteit hebben om 

wateroverlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Voordat ingegaan wordt op de capaciteit van het 

systeem is het noodzakelijk om te definiëren wat onder wateroverlast wordt verstaan. Niet iedere 

situatie waarbij water op straat optreedt kan gezien worden als overlast. In sommige gevallen kan 

tijdelijk water op straat komen te staan, zodat overlast bij woningen voorkomen wordt.  
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Conform het standpunt van stichting RIONED is er sprake van overlast als er materiële schade of 

ernstige belemmeringen van het (economische) verkeer plaatsvindt. Bij overlast dient de afweging 

gemaakt te worden of de kosten voor het verminderen van de kans op overlast opweegt tegen de 

incidentele kosten voor het verhelpen van de schade. 

DE VERVUILING VAN HET OPPERVLAKTEWATER IS BEPERKT 

In een gemengd stelsel wordt afvalwater en hemelwater gemengd ingezameld. Bij hevige regen is de 

capaciteit van het rioleringsstelsel soms onvoldoende en komt een deel van het gemengde afvalwater 

tot overstort in oppervlaktewater. Wanneer deze zogenaamde overstortingen te vaak voorkomen en 

te veel afvalwater in het oppervlaktewater komt, heeft dit nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Om het aantal overstortingen te beperken moet het gemengde rioleringsstelsel 

voldoende water kunnen bergen en afvoeren.   

INZICHT IN DE TOESTAND VAN DE RIOLERING 

De rioleringsgegevens zijn toegankelijk via het rioolbeheersysteem van de gemeente. Hierin worden 

revisies van overgedragen werk binnen een maand verwerkt. Resultaten van de inspecties worden 

beoordeeld en opgenomen in het beheersysteem. Het waterniveau wordt gemonitord bij de 

rioolgemalen, bij de overstorten wordt niet gemeten.  

HET AFVALWATERAANBOD EN DE CAPACITEIT VAN DE ZUIVERING ZIJN OP ELKAAR AFGESTEMD 

Het door de  gemeente ingezamelde afvalwater dient uiteindelijk door het waterschap bij de 

rioolwaterzuivering gezuiverd te worden. De capaciteit van de zuivering moet daarom overeenkomen 

met het actuele afvalwateraanbod vanuit de gemeente en eventuele toekomstige ontwikkelingen. De 

gemeente en het waterschap maken op basis van geactualiseerde kenmerkenbladen  afspraken over 

de af te voeren hoeveelheid afvalwater en leggen dat vast in een overeenkomst. Op dit punt vervangt 

deze overeenkomst de aansluitvergunningen (27 juli 1999 voor geheel Sliedrecht en 10 oktober 2003 

voor de Kweldamweg). 

3.3.2 FUNCTIONELE EISEN HEMELWATER 

Met betrekking tot hemelwater ziet de gemeente als haar belangrijkste taak het voorkomen van 

wateroverlast en het beperken van de milieubelasting. Om hieraan te kunnen voldoen wordt 

het regenwater zonder problemen ingezameld (daar waar de perceel eigenaar niet in staat is dit zelf 

te doen) en verwerkt. Verwerking kan hierbij inhouden infiltreren in de bodem, afvoeren naar nabij 

gelegen oppervlaktewater of afvoeren via de riolering. Streven is om schoon hemelwater zoveel als 

mogelijk gescheiden van vervuild afvalwater in te zamelen. Gescheiden inzameling betekent minder 

belasting van de zuivering, lagere energiekosten van gemalen en een kleinere vuiluitworp op het 

oppervlaktewater. Om het bovenstaande te kunnen realiseren worden de volgende eisen gesteld aan 

het rioolstelsel.  
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AANSLUITINGEN HEMELWATER 

Alle percelen binnen het gemeentelijke grondgebied waar hemelwater vrijkomt dat niet op eigen 

terrein of in de directe omgeving kan worden verwerkt, mag afvoeren op de riolering. Het is de taak 

van de lozer aan te tonen dat verwerking op eigen terrein, dan wel afvoeren naar aangrenzend water 

niet tot de mogelijkheden behoort.  

VOORKOMEN VAN ONGEWENSTE LOZINGEN  

In gebieden met gescheiden riolering voor hemelwater en afvalwater kunnen foutieve aansluitingen 

voorkomen, waarbij vuilwater aangesloten is op het hemelwaterriool of andersom. Volgens de 

bouwregelgeving dienen percelen het afval- en hemelwater gescheiden aan te bieden. Indien het 

hemelwater niet op eigen perceel verwerkt kan worden dient dit waar mogelijk bovengronds 

aangeboden te worden. Ondergrondse foutieve aansluitingen leiden tot vervuiling van het 

oppervlaktewater of tot een ongewenst hoeveelheid hemelwater die wordt getransporteerd en 

gezuiverd. Mocht er een vermoeden zijn van foutieve aansluitingen dan volgt er een onderzoek.  

DE OBJECTEN ZIJN IN GOEDE STAAT  

Bij deze functionele eis gelden dezelfde voorwaarden als bij stedelijk afvalwater (paragraaf 3.3.1).  

VOLDOENDE CAPACITEIT OM WATEROVERLAST ZOVEEL ALS MOGELIJK TE VOORKOMEN 

Bij deze functionele eis gelden dezelfde voorwaarden als bij stedelijk afvalwater. Bij ontwerp van een 

nieuw stelsel wordt er rekening gehouden met de klimaatscenario's. De gemeente anticipeert hiermee 

op een toename van extreme buien in de toekomst. Daarbij is het de wens om extra berging te creëren 

in de nieuwe leidingen. Hiermee worden grote investeringen in bergingsvoorzieningen in de toekomst 

voorkomen.  

DE VUILUITWORP DOOR HEMELWATERLOZINGEN OP OPPERVLAKTEWATER IS BEPERKT 

Voorkomen dient te worden dat hemelwater vervuild raakt (bijvoorbeeld door verkeerde 

aansluitingen of te weinig zuurstof doordat het hemelwater te lang stilstaat in de buizen) voordat het 

geloosd wordt op het oppervlaktewater. Bij volledig gescheiden stelsels is het  afvloeiend hemelwater 

veelal  schoon genoeg om zonder verdere maatregelen terug te brengen in het milieu. 

LOZINGEN VANUIT HET HEMELWATERSTELSEL MOGEN LEIDEN TOT INUNDATIE VAN 

PLANTSOENEN  

Afkoppelen van regenwater van het gemengde riool heeft veel voordelen. Belangrijk is echter wel dat 

het ontvangende oppervlaktewater voldoende bergingscapaciteit heeft om het regenwater te 

ontvangen. Omdat er in de gemeente al veel gebieden afwateren op het oppervlaktewater stijgt het 

oppervlaktewaterpeil bij extreme neerslag snel. Hierbij is het beleid dat plantsoenen tijdelijk mogen 

inunderen. Om extreme peilstijgingen te voorkomen is het wenselijk om in de toekomst meer 

oppervlaktewater te realiseren.  
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TOEPASSEN KLIMAATADAPTIEVE MAATREGELEN OM WATERBERGING OP EIGEN TERREIN TE 

CREEEREN  

Bij de vergunningverlening zal extra gelet worden op maatregelen die de aanvrager heeft genomen 

om hemelwater op eigen terrein te verwerken. Indien aantoonbaar is dat verwerking op eigen terrein 

niet mogelijk is zal het afvoeren op de riolering toegestaan worden. Het waterschap heeft subsidie 

beschikbaar gesteld voor particulieren om maatregelen in het kader van klimaatadaptatie te 

stimuleren. Hierbij behoort ook het bergen van hemelwater op eigen terrein.  

DE INSTROMING IN RIOLEN VIA DE KOLKEN DIENT ONGEHINDERD PLAATS TE VINDEN. 

Door bladval en andere vervuiling kunnen kolken verstopt raken waardoor de kans op wateroverlast 

toeneemt. De gemeente reinigt daarom twee maal per jaar de kolken. Om vervuiling van de kolken en 

het riool te voorkomen is het van belang dat de straten niet vervuilen. Het huidige beleid is dat de 

straten 6 maal per jaar worden geveegd.  

3.3.3 FUNCTIONELE EISEN GRONDWATER 

De gemeente ziet voor zichzelf een inspanningsplicht om te voorkomen dat grondwater de 

bestemming van een gebied structureel belemmert. De gemeente stelt zich de volgende eisen: 

INZICHT IN HET GRONDWATERPEIL  

De gemeente plaatst peilbuizen voor het leggen van nieuwe riolering of als het om een andere reden 

noodzakelijk is om inzicht te verkrijgen in de grondwaterstand. Indien er op een locatie structureel 

grondwateroverlast in de openbare ruimte is, kan de gemeente ervoor kiezen om het grondwaterpeil 

lokaal te meten. Hierbij geeft de gemeente de voorkeur aan maatwerk op basis van meldingen.  

IN SAMENWERKING MET INWONERS WORDT BIJ STRUCTURELE GRONDWATEROVERLAST 

GEZOCHT NAAR DOELMATIGE OPLOSSINGEN 

Inwoners kunnen een melding doen van grondwateroverlast bij de gemeente. De gemeentelijke taak 

begint als er sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. Bij tijdelijke en 

kortdurende problemen (zoals na een periode van regenval) heeft de gemeente geen taak. De 

perceeleigenaar zal zelf maatregelen moeten nemen. Ook wanneer de overlast ontstaat door fouten 

in de constructie van de woning (lekke kelder, geen waterdichte vloer) is de bewoner zelf aan zet. Bij 

het treffen van maatregelen moet in acht worden genomen dat het verlagen van het grondwaterpeil 

niet altijd gewenst is. Het grondwaterpeil verlagen kan wateronderlast veroorzaken, waardoor de kans 

op inklinking van de bodem toeneemt. De grondwaterstand kan per wijk of per straat verschillen. De 

verwachting is dat grondwaterklachten in de toekomst vaker zullen voorkomen, daarom legt de 

gemeente daar waar de riolering vervangen wordt structureel drainage mee in de openbare ruimte. 

Drainage zorgt voor aanvoer van grondwater tijdens langdurige droogte en afvoer van grondwater 

tijdens natte periodes. Het belang om grondwater aan te voeren bij droogte is een middel om ook 

verdroging en daarmee inklinking van de openbare ruimte te voorkomen. 
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BIJ NIEUWBOUW WORDT HET OVERTOLLIG GRONDWATER ADEQUAAT AFGEVOERD 

Bij nieuwbouw dient de grondwatersituatie beoordeeld te worden. De GHG (gemiddeld hoogste 

grondwaterstand) is bepalend voor de gewenste ontwateringsdiepte. De gemeente wordt betrokken 

bij de waterhuishouding van de nieuwbouwplannen en kan hierdoor adviseren over o.a. de 

aanwezigheid van open water en zo nodig aanleg van drainage.  
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HUIDIGE SITUATIE EN TOETSING 

In het vorige hoofdstuk is voor de komende 5 jaar de gewenste situatie beschreven in doelen en 

functionele eisen. In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven.   

4.1 BESCHRIJVING RIOOLSYSTEEM 

Het afvalwater uit Sliedrecht wordt vanaf verschillende rioolsecties via gemalen en 

persleidingen naar het hoofdgemaal aan de Thorbeckelaan getransporteerd. Het 

hoofdgemaal is eigendom van het waterschap Rivierenland en zij transporteren het afvalwater naar 

de zuivering langs de Kweldamweg.  

In de gemeente zijn alle lozingen van vuilwater aangesloten op de zuivering met uitzondering van 

Baanhoek 188. Baanhoek 188 beschikt over een eigen zuivering. Er zijn geen percelen die gebruik 

maken van een gemeentelijke individuele zuivering (IBA). Ook zijn de ongezuiverde lozingen op 

Rijkswateren (Merwede) opgeheven. In het buitengebied en langs de dijk is drukriolering toegepast. 

De gemeente onderhoudt deze installaties.  

4.2 OVERZICHT AANWEZIGE VOORZIENINGEN 

4.2.1 LEIDINGENOVERZICHT  

In de gemeente ligt voor ruim 140 kilometer aan vrijvervalriolering. Hiervan is het grootste 

deel gemengd of deels gemengd. Dit zal de komende jaren afnemen. Waar het gemengde 

riool aan vervanging toe is, wordt veelal een gescheiden (HWA en DWA) riolering aangelegd. Op te 

merken is dat een groot deel van het gemengde riool niet meer zodanig gemengd is als voorheen, door 

de aanleg van hemelwaterriolering waarop de openbare verharding is aangesloten. 

Figuur 4.1:  Overzicht lengte vrijvervalriolering  per stelseltype Sliedrecht  
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In figuur 4.2 is het aanlegjaar van de vrijvervalriolering in Sliedrecht weergegeven. Zoals 

vergelijkbaar met veel andere gemeenten is er een piek te zien in de aanleg eind jaren 60 

en begin jaren 70. Dit wil zeggen dat Sliedrecht aan het begin staat van een vervangingspiek. Om de 

piek op te vangen wordt er binnen dit GRP geïntensiveerd op rioolvervanging en renovatie. 

 
Figuur 4.2: Aanlegjaar vrijvervalriolering Sliedrecht  

In Sliedrecht wordt een theoretische levensduur gehanteerd van 60 jaar. Alle riolering ouder dan 1963 

bereikt derhalve deze GRP periode de theoretische levensduur. De verwachting is dat deze 

theoretische levensduur niet verlengd kan worden als gevolg van de zettingsgevoelige ondergrond. 

Op basis van de technische staat van de riolering worden de standaardlevensduren soms verkort of in 

uitzondering verlengd.  

4.2.2 GEMALEN EN DRUKRIOLERING 

In het stelsel van Sliedrecht zijn 25 grote gemalen en 80 drukrioleringsgemalen aanwezig. 

Het eindgemaal is in beheer bij het waterschap. De gemalen zijn voorzien van 

communicatie, zodat op afstand inzicht verkregen kan worden in de status. De hoofdgemalen zijn 

voorzien van twee pompen die als elkaars reserve werken en de drukrioleringsgemalen zijn voorzien 

van 1 pomp. Het jaarlijks onderhoud en vervanging vindt plaats op basis van geconstateerde gebreken 

en komen te laste van het onderhoudsbudget. 

De gemeente heeft 24 kilometer persleiding in beheer. De meeste persleidingen zijn uitgevoerd in PE. 

Doorgaans een materiaal dat een veel langere levensduur heeft dan PVC. Met een theoretische 

levensduur van 60 jaar moeten de oudste persleidingen binnen deze GRP periode vervangen  worden.  

 

4.2.3 OVERSTORTEN EN BERGBEZINKRIOLEN 
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In Sliedrecht zijn 3 bergbezinkriolen en 47 overstorten. Dankzij de overstorten wordt het risico op 

ernstige wateroverlast in de toekomst verminderd. De gegevens van deze overstorten zijn 

opgenomen in bijlage 2. Aan de overstorten is in 2016 onderhoud gepleegd en de drempels 

zijn tegelijkertijd op hoogte gebracht.  

4.2.4 DRAINAGE  

In de gemeente hebben meerdere wijken een drainagesysteem dat afvoert naar het 

oppervlaktewater. De belangrijkste wijken met zo'n systeem zijn; Schilderswijk, 

Buitenuitbreiding- west, Buitenuitbreiding oost, de Wetenschappersbuurt en daarnaast nog een 

aantal straten. In de Deltalaan tussen de Stationsweg en de Maaslaan ligt een bemalen 

drainagesysteem. In totaal heeft de gemeente 13 kilometer drainage in beheer.  

 



 

35 

GEMEENTE SLIEDRECHT | GRP 2019-2023  STRATEGIE 

 

  



 

36 

GEMEENTE SLIEDRECHT | GRP 2019-2023  STRATEGIE 

 

STRATEGIE 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze beoogd wordt de geformuleerde doelstellingen te 

bereiken. De strategie heeft betrekking op de nieuwe aanleg en op het beheer van het bestaande 

stelsel.  

5.1 EXPLOITATIE 

De kosten voor de komende periode zijn opgenomen in tabel 5.1 (exploitatie). In bijlage 4 is een tabel 

opgenomen met daarin welke kosten exact onder het product vallen.  

Product 2019 2020 2021 2022 2023 

Riolering  €    1.860.000   €    1.763.000   €    1.763.000   €    1.763.000   €    1.763.000  

Rioolgemalen  €       183.000   €       183.000   €       183.000   €       183.000   €       183.000  

Rioolrechten  €         97.000   €         97.000   €         97.000   €         97.000   €         97.000  

Rioolafvoerrecht  €       161.000   €       161.000   €       161.000   €       161.000   €       161.000  

Kwijtschelding  €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000  

Reiniging straatkolken  €         37.000   €         37.000   €         37.000   €         37.000   €         37.000  

      
Totaal  €    2.381.000   €    2.284.000   €    2.284.000   €    2.284.000   €    2.284.000  

Tabel 5.1 Exploitatievoorziening  

5.1.1 PRODUCT RIOLERING  

De kosten voor riolering zijn ten opzichte van de begroting 2019 nagenoeg ongewijzigd gebleven. 

Alleen de storting in de voorziening is verlaagd. Het budget riolering is onder te verdelen in 

voornamelijk de volgende werkzaamheden: 

o Het grootste deel van het budget is bestemd voor de storting in de voorziening voor 

vervanging van riolering, gemalen en persleidingen. Dit wordt in paragraaf 5.2 nader 

toegelicht.  

o Jaarlijks wordt 25% van het vuilwater en gemengde rioolstelsel gereinigd.  

o Het uitvoeren van inspecties.  

o Uit het budget worden reparaties aan kolken, aansluitingen of het hoofdriool bekostigd. 

Daarnaast valt onder het product riolering de salarissen, externe opdrachten, belastingen en 

contributies. Het budget voor installaties werd de afgelopen jaren niet ingezet en is toegevoegd aan 

het budget voor kolkenreinigen. Dit budget bleek de afgelopen jaren ontoereikend. Jaarlijks worden 

de straatkolken 2 maal gereinigd. Het kolkenreinigen wordt door de afdeling reiniging uitgevoerd. De 

kolken zijn noodzakelijk voor de afvoer van regenwater en voorkomen dat het riool vervuilt. 

Sinds een aantal jaren worden kosten gemaakt voor de samenwerking in de GAAV regio (onderzoeken 

en inhuur van een gezamenlijke projectleider). Om deze kosten te dekken wordt  

€ 12.000 verschoven van het budget onderhoud naar het budget externe adviesopdrachten. 

5 
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Gedurende de planperiode zal op een aantal momenten extra ondersteuning of advies noodzakelijk 

zijn. Voor deze extra ondersteuning is jaarlijks € 15.000,- geraamd. Van dit budget kunnen 

rioolberekening worden uitgevoerd, inspecties worden beoordeeld, vervangingsplannen worden 

opgesteld en het beheerpakket actueel worden gehouden. De komende periode worden met het 

waterschap afspraken gemaakt over de maximaal af te voeren hoeveelheid afvalwater naar de 

zuivering. Hiervoor worden de kenmerkenbladen (lozingen en verhard oppervlak per 

bemalingsgebied) geactualiseerd. Tot slot wordt aan het eind van de planperiode het budget benut 

om een nieuw GRP op te stellen.  

5.1.2 BEHEER EN ONDERHOUD RIOOLGEMALEN 

Vanuit het budget beheer en onderhoud gemalen worden de volgende kosten gedekt: 

o Elektriciteit verbruikt door de gemalen; 

o Het jaarlijks onderhoud aan de gemalen, vervanging van pompen en het verhelpen van 

storingen. Het budget dat beschikbaar was op de post ‘inhuur uitzendkrachten’ is aan het 

budget onderhoud toegevoegd.  

o Telemetrie: alle gemalen zijn aangesloten op een telemetriesysteem. Het functioneren van 

de gemalen is daardoor continu inzichtelijk.  

5.1.3 OVERIGE POSTEN  

Onder rioolafvoerrechten zijn de belastingen opgenomen, een reservering voor dubieuze debiteuren, 

en een verrekening straatvegen. In Sliedrecht worden alle straten 6 keer per jaar geveegd. De kosten 

voor straatvegen worden voor 20% toegerekend  aan de exploitatievoorziening. Indien de straten 

onvoldoende worden gereinigd kan straatvuil het rioolstelsel vervuilen waardoor o.a. het risico 

ontstaat dat kolkleidingen verstopt raken. Voor het reinigen van de kolken is een aparte post 

opgenomen.  

5.2 INVESTERINGEN EN BEPALING STORTING IN DE VOORZIENING 

Jaarlijks wordt een storting in de rioolvoorziening gedaan voor de vervanging van riolering, afkoppelen 

bij wegreconstructies en vervanging van persleidingen.  

5.2.1 VERVANGING VAN RIOLERING EN GEMALEN 

In tabel 5.2 zijn de vervangingsprojecten riolering voor de komende jaren opgenomen. Dit overzicht 

sluit aan op het MIP2019-2022, waarin de meerjarenplanning van wegenreconstructies is opgenomen. 

Omdat er sprake is van een noodzakelijke vervanging van wegmateriaal worden er geen kosten voor  

het opbreken van de weg toegekend aan riolering. Het relinen van de riolering wordt zo veel mogelijk 

binnen de samenwerkende regiogemeenten op de markt gebracht.  
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Daarnaast is de planning aangevuld met de volgende projecten: 

o Relining riolering Gantel. Dit riool is aan vervanging toe en i.v.m. de toegankelijkheid is er 

vooralsnog voor gekozen om dit riool te relinen.  

o De verplaatsing van het gemaal Burgemeester Winklerplein ten behoeve van de bouw van 

een appartementencomplex. 

o Vervanging van drukriolering: De komende jaren wordt de communicatie van de 

drukgemalen omgebouwd en zullen er mechanische reparaties moeten plaatsvinden aan een 

deel van de drukriolering. De kosten zijn geraamd op € 316.000. Deze werkzaamheden 

worden binnen de onderhoudsdienst en de beheerder gedurende de planperiode in fases 

opgepakt.  

o In samenwerking met het waterschap realiseren van 2,3 hectare waterberging om 

wateroverlast te voorkomen. De totale kosten zijn geraamd op € 404.000. Waarvan 50% voor 

rekening van de gemeente zal komen. 

o Onderzoek en eventueel vervangen van persleidingen die de theoretische levensduur van 60 

jaar hebben bereikt.  

Rioolvervanging in de Staatsliedenbuurt  is in 2018 gestart en zal in 2019 doorlopen. Voor dit project 

is krediet beschikbaar uit 2018. Rioolvervanging in de Rivierenbuurt Noord is na 2023 voorzien. De 

riolering in de Rivierenbuurt Noord wordt de komende periode geïnspecteerd om te bepalen of 

rioolvervanging inderdaad vanaf 2024 kan en moet plaatsvinden.  

Projecten 2019 2020 2021 2022 2023 

Relinen riolering Gantel  €    465.000          

Verplaatsen gemaal Burg. Winklerplein    €    350.000        

Vervanging drukriolering    €    316.000        

2,3 hectare waterberging  €    202.000          

Vervanging persleidingen      €      95.000      

            

Geplande investeringen aangeleverd bij 
MIP 2019-2022:           

- Vogelbuurt  € 1.948.000   €    974.000   €    974.000   €    974.000   €    974.000  

- Riolering Professorenbuurt  €    190.000   €    190.000        

- Baanhoek oost/Molendijk west  €    411.000          

- Rivierenbuurt-zuid      €    245.000   €    245.000    

- P.A. de Genestetstraat           €    194.000  

            

Afkoppelen  €    100.000   €    100.000   €      50.000   €      50.000   €      50.000  

            

Totaal  € 3.316.000   € 1.930.000   € 1.364.000   € 1.269.000   € 1.218.000  

Tabel 5.2 Investeringen 2019-2023 
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Om de jaarlijkse storting in de voorziening te bepalen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de 

vervangingskosten op lange termijn. Om deze vervangingskosten voor de lange termijn te bepalen is 

gerekend met een theoretische levensduur van 60 jaar. Bij het bepalen van de vervangingskosten zijn 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

o Basis voor het bepalen van deze eenheidsprijzen zijn de eenheidsprijzen opgesteld door 

Rioned 

o Bij vervanging van een gescheiden stelsel worden de eenheidsprijzen vermenigvuldigd met 

0,7. In de eenheidsprijzen zijn namelijk kosten opgenomen voor graafwerkzaamheden en het 

herstellen van de wegverharding. Bij een gescheiden stelsel liggen het vuilwater- en het 

hemelwaterriool naast elkaar. Graven en herstellen van de wegverharding hoeft dus maar 

één keer uitgevoerd te worden.  

o Bij 20% van de riolering wordt gekozen voor relining in plaats van vervangen. De kosten voor 

relinen bedragen € 275/m (€ 200/m aanbrengen lining, € 75/m voor eventueel herstellen 

aansluitingen). 

o De kosten voor aanleg van robuuste drainage bedragen circa (€ 60/m) 

o Bij vervanging van gemengd riool wordt afgekoppeld. Dit levert 30% meerkosten op ten 

opzichte van gemengd riool vervangen voor gemengd riool.  

De vervangingskosten voor de lange termijn zijn opgenomen in tabel 5.3.  

Periode Vervangingsbudget per jaar (€/jaar) 
Te vervangen lengte 

per jaar (m) 

2024-2028  €                                             1.518.000  2.140 

2029-2033  €                                             1.658.000  2.160 

2034-2038  €                                             1.066.000  1.640 

2039-2043  €                                                532.000  750 

2044-2048  €                                                483.000  580 

2049-2053  €                                                995.000  1.820 

2054-2058  €                                             2.282.000  3.960 

2059-2063  €                                             1.754.000  3.130 

2064-2068  €                                             2.125.000  4.220 

2069-2073  €                                                785.000  1.290 

2074-2078  €                                             1.081.000  1.750 
Tabel 5.3 Investeringen lange termijn 

5.2.2 VERVANGING VAN PERSLEIDINGEN 

Met behulp van de eenheidsprijzen van stichting Rioned en de gegevens in het beheersysteem (lengte, 

diameter en jaar van aanleg) zijn de vervangingskosten voor de persleidingen bepaald. Hierbij is 

uitgegaan van een levensduur van 60 jaar. De vervangingskosten van de persleidingen zijn opgenomen 

in tabel 5.4.  
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Periode Vervangingsbudget periode (€/5jaar) 

2019-2023  €                                                    95.000  

2024-2028  €                                                    69.000  

2029-2033  €                                                    82.000  

2034-2038  €                                                              -    

2039-2043  €                                                  207.000  

2044-2048  €                                                    20.000  

2049-2053  €                                                  518.000  

2054-2058  €                                                  270.000  

2059-2063  €                                                  410.000  

2064-2068  €                                                  695.000  

2069-2073  €                                                    48.000  
Tabel 5.4 Vervangingskosten persleidingen 

 

5.2.3 AFKOPPELEN 

In de voorgaande periode werd jaarlijks € 100.000 gereserveerd om af te koppelen (regenwater niet 

langer afvoeren naar het riool maar direct lozen op oppervlaktewater) bij wegreconstructies waarbij 

het riool niet vervangen werd. Inmiddels zijn grote delen van Sliedrecht afgekoppeld en wordt het 

budget vanaf 2021 verlaagd naar € 50.000. 

5.2.4 BEPALEN STORTING IN DE VOORZIENING 

Met behulp van de bovengenoemde investeringen is de jaarlijkse storting in de voorziening bepaald 

(bijlage 5). Voor 2019 bedraagt de storting € 1.518.000, voor de jaren daarop volgend is de storting 

gelijk aan € 1.422.000. 

5.3 WONINGBOUWPROJECTEN  

De komende jaren zullen de ontwikkelingen in Baanhoek- West zich voortzetten. De aanleg van de 

riolering wordt hierbij bekostigd door de ontwikkelaar. Bij grootschalige woningbouwprojecten wordt 

een gescheiden stelsel aangelegd. Er wordt getracht hemelwater op eigen terrein op te vangen en 

waar mogelijk zelf te verwerken. Indien dit niet mogelijk is af te voeren op nabij gelegen open water. 

Op de volgende locaties zijn inbreidingen gepland: Lanser locatie, Burgemeester Winklerplein, 

Watertorenterrein, Staatsliedenbuurt 

Bij nieuwe ruimtelijke plannen is het conform het Besluit ruimtelijke ordening verplicht om een 

watertoets uit te voeren. De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren en 

beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Uitvoering van 

de watertoets betekent in feite dat de gemeente en het waterschap samenwerken bij het uitwerken 
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van ruimtelijke plannen, zodat problemen (bijvoorbeeld wateroverlast of verdroging) in het gebied 

zelf en de omgeving worden voorkomen. In dit kader is het waterschap Rivierenland in een vroeg 

stadium bij de planvorming betrokken. Samen met het waterschap wordt er bij grootschalige 

ontwikkelingen geadviseerd als het bijvoorbeeld gaat over watercompensatie als gevolg van de 

toename in verhard oppervlak. De gemeente Sliedrecht beschikt over een waterbergingsbank die 

deels ingezet kan worden als compensatie bij kleinschalige ontwikkelingen.  
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MIDDELEN EN KOSTENDEKKING 

De strategie zoals weergegeven in hoofdstuk 5 is bepalend voor de benodigde personele capaciteit en 

financiële middelen. De consequenties van de strategie voor het personeel en de financiën zijn in dit 

hoofdstuk weergegeven.  

6.1 PERSONELE CAPACITEIT 

Binnen de organisatie is op dit moment een beleidsadviseur en beheerder Stedelijk Water en Riolering 

en zijn er twee buitendienstmedewerkers beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de riolering.  

Door deze inrichting is er voldoende capaciteit om uitvoering te geven aan dit GRP.   

6.2 FINANCIELE MIDDELEN 

Vanuit de rioolheffing worden de jaarlijkse exploitatielasten en de investeringen bekostigd.  

6.2.1 FINANCIELE UITGANGSPUNTEN 

Voor de berekening van de rioolheffing zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

○ Investeringen komen direct ten lasten van de voorziening riolering; 

○ Wanneer de voorziening riolering ontoereikend is, worden de investeringen geactiveerd met 

een in de begroting vastgestelde renteomslag (op dit moment 1%). 

○ Investeringen worden lineair afgeschreven. 

○ De financiële afschrijvingstermijn voor riolering is 40 jaar.  

○ Voor de dekkingsberekening is uitgegaan van een termijn van 40 jaar. 

○ De rioolheffing bedraagt in 2018: eigenarendeel € 151,08, gebruikersdeel € 77,04.  

○ De heffing is als gevolg van inflatiecorrectie in 2019 met 2,4% gestegen naar: eigenarendeel 

€ 154,68, gebruikersdeel € 78,84. 

○ De totale inkomsten (inclusief kwijtschelding en oninbaar) via de rioolheffing in 2019 zijn 

geraamd op: € 2.761.000 

○ Alle geraamde bedragen zijn exclusief BTW opgenomen in het GRP, deze is immers 

compensabel via het BTW-compensatiefonds. Om het BTW-compensatiefonds te vullen zijn 

de gemeenten gekort op de algemene uitkering vanuit het Rijk. Deze korting kunnen 

gemeenten als last meenemen bij de bepaling van de rioolheffing. Voor Sliedrecht bedraagt 

dit bedrag in 2019 € 250.000. Vanaf 2020 wordt dit verhoogd naar € 314.000. 

○ Overhead wordt voor € 163.000 aan de rioolheffing toegerekend. 

 

 

 

6.2.2 RIOOLHEFFING 

6 
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In figuur 6.1 is de rioolheffing voor eigenaren en gebruikers weergegeven. De berekening van de 

rioolheffing is opgenomen in bijlage 6. De baten vanuit de rioolheffing zijn hierbij gelijk aan de 

exploitatiekosten (inclusief storting in de voorziening, de toegerekende BTW en de toegerekende 

overheadkosten).  De heffing voor 2019 bedraagt eigenarendeel € 154,68, gebruikersdeel  

€ 78,84.  

 

Figuur 6.1: Verloop van de rioolheffing 
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BIJLAGE 1: VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Afkoppelen Het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater 

Basisinspanning Term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de 

inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de 

riolering tot een bepaald niveau te reduceren 

Basisrioleringsplan Hydraulische toetsing van het rioleringsstelsel met de huidige situatie van de 

riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen 

DWA- stelsel Riolering bestemd voor de afvoer van vuilwater, ook wel de droogweerafvoer 

genoemd. 

Overstortmuren De muur in de overstort tussen riolering en oppervlaktewater of als interne muur in 

het stelsel. 

Gemengd rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door 1 

leidingstelsel wordt getransporteerd 

Gescheiden rioolstelsel Rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel 

wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar 

oppervlaktewater wordt afgevoerd 

Geohydrologisch De stroming van het water in de ondergrond   

Inunderen Onderwaterzetting ofwel het opzettelijk onder water zetten van een gebied 

HWA- stelsel Riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. 

Overstort Rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen 

rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater 

Overstorting De lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater 

Pompovercapaciteit Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. Het 

andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer 

Relinen Bij relinen hoeft de buis niet te worden opgegraven en wordt een kunststof ‘kous’ in de 

oorspronkelijke buis geplaatst. 

Verbeterd gescheiden rioolstelsel. Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag 

slechts bij wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel 

van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd. 
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BIJLAGE 2 BELEID ANDERE OVERHEDEN 

EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER (KRW) 

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel de verbetering van de (ecologische) kwaliteit van 

grond- en oppervlaktewater. Basis van de richtlijn is de stroomgebiedaanpak waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen internationale stroomgebieden (voor Nederland zijn dit Rijn, Maas, Eems en 

Schelde) en deelstroomgebieden. De gemeente Ridderkerk valt binnen het stroomgebied Rijn, 

deelgebied Rijn-West. De kaderrichtlijn-maatregelen om de gestelde doelen te behalen dienen in 2015 

te zijn gerealiseerd met uitstel tot 2027. 

WET VERANKERING EN BEKOSTIGING GEMEENTELIJKE WATERTAKEN 

Per 1 januari 2008 is wetswijziging verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, ook wel 

de Wet gemeentelijke watertaken genoemd van kracht. Met deze wetswijziging zijn de Gemeentewet, 

de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer aangepast. Met de wetswijziging zijn de 

zorgplichten van de gemeenten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater gedefinieerd. 

De wet voorziet tevens in een nieuw bekostigingssysteem: de verbrede rioolheffing. 

WET MILIEUBEHEER 

Van oorsprong is riolering aangelegd ter bescherming van de volksgezondheid. Om de 

volksgezondheid te kunnen waarborgen is in de Wet Milieubeheer de gemeentelijke zorgplicht voor 

inzameling en transport van het stedelijk afvalwater vastgelegd. In de Wet milieubeheer is daarnaast 

de verplichting opgenomen voor het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan. In artikel 10.29a 

is een voorkeursvolgorde opgenomen voor het omgaan met afvalwater. De voorkeursvolgorde luidt: 

1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt 

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden geen 

nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater 

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee 

wat biologische afbreekbaarheid betreft overeenkomt worden ingezameld en naar een inrichting 

als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet getransporteerd 

5. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt 

6. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 (in de praktijk dus met name hemelwater) wordt 

lokaal in het milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering bij de bron) 

7. Ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel 4 naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de 

Waterwet wordt getransporteerd 

 

BELEIDSBRIEF REGENWATER EN RIOLERING 
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De beleidsbrief regenwater en riolering betreft een herijking van het regenwaterbeleid en is gericht 

op een duurzame omgang met regenwater. Het vernieuwde regenwaterbeleid steunt op het principe 

van aanpak bij de bron, vasthouden en bergen en gescheiden van afvalwater afvoeren. Hierbij behoort 

de rioolbeheerder een integrale afweging lokaal te maken waarbij doelmatigheid voorop staat. De 

gemeente is regisseur. De beleidsbrief is voor bestaande gemengde rioolstelsels van belang, bij 

vervanging van deze stelsels dient de gemeente ontvlechting van afvalwaterlozingen en 

hemelwaterlozingen af te wegen; afkoppelen van hemelwater is niet verplicht gesteld. 

BESTUURSAKKOORD WATER 

Op 23 mei 2011 is het Bestuursakkoord Water ondertekend. Hierin hebben waterschappen en 

gemeenten afgesproken bindende afspraken te maken over samenwerking. Dit moet uiteindelijk 

leiden tot een besparing van 380 miljoen euro per jaar in 2020. Om deze doelmatigheidswinst in de 

afvalwaterketen te realiseren moeten, volgens het Bestuursakkoord Water, gemeenten onderling en 

samen met de waterschappen kennis en capaciteit bundelen. In 2013 is de Visitatiecommissie 

Waterketen ingesteld. Zij kreeg de opdracht om de voortgang van de afspraken uit het 

Bestuursakkoord Water te beoordelen. In 2014 verscheen het eindrapport van de commissie: 

‘Waterketen 2020: slim, betaalbaar en robuust’. De commissie concludeert dat de huidige ambities in 

de regio’s vooralsnog uitkomen op €355 mln. (€25 mln. minder dan afgesproken). Ondanks het tekort 

is de commissie er van overtuigd dat de afgesproken doelen - met enige extra inspanning door de 

sector - in 2020 haalbaar zijn. 

WIBON, WET INVENTARISATIE BOVENGRONDSE EN ONDERGRONDSE NETTEN 

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) 

vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht. Doel van de WIBON 

is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals 

bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen. 

OMGEVINGSWET 

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt, integreert zo’n 26 wetten op het 

gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, 

ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. 

In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. 

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. 

DELTAPROGRAMMA 2015 

Het doel is dat de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in 2050 duurzaam en robuust zijn, zodat 

ons land de (grotere) extremen van het klimaat veerkrachtig kan blijven opvangen.  

Onderdeel van het Deltaprogramma is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. De ruimtelijke 

inrichting wordt de komende decennia klimaatbestendiger en waterrobuuster. De overheden gaan 

gezamenlijk en systematisch aan het werk om de bebouwde omgeving bij (her)ontwikkeling beter 
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bestand maken tegen hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Speciale aandacht krijgen 

kwetsbare en vitale functies, zoals drinkwatervoorziening en gezondheidszorg, energievoorziening, 

telecom en ICT.  

Concreet wordt o.a. voorgesteld dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten uiterlijk in 2020 

onderdeel is van het beleid en handelen van de verschillende overheden, door bij hun regionale en 

lokale ruimtelijke afwegingen de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid van het eigen plangebied 

te analyseren (‘weten’), de resultaten van deze analyse te vertalen in een gedragen ambitie en een 

adaptatiestrategie met concrete doelen (‘willen’) en de beleidsmatige en juridische doorwerking van 

deze ambitie te borgen voor uitvoering (‘werken’); 

DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE 2018 

Bij de tussentijdse evaluatie van de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie blijkt dat het commitment 

voor ruimtelijke adaptatie sterk toeneemt, maar dat nog niet alle partijen genoeg in beweging komen. 

Dit betekent dat er nog meer inspanning nodig is om de doelstellingen voor 2050 te halen. 

De regionale overheden maken hun vitale en kwetsbare functies robuuster, door middel van 

stresstests, en adaptatiestrategieën op te stellen. Het Rijk werkt hiervoor nauw samen met 

waterschappen, gemeenten, aanbieders van bestaande stresstesten en kennispartijen waaronder 

STOWA en stichting RIONED. Naast de standaard onderdelen zal deze stresstest voldoende ruimte 

bieden voor lokaal en regionaal maatwerk, gezien de locatiespecifieke problematiek en behoeften. 

De Omgevingswet, die binnen enkele jaren in werking treedt, verplicht Rijk, provincies en gemeenten 

om integrale Omgevingsvisies op te stellen, met strategische hoofdkeuzen voor de fysieke 

leefomgeving voor de lange termijn. Het is belangrijk om in deze visies de gevolgen van 

klimaatverandering voor het betreffende gebied te benoemen en beleid voor een klimaat - bestendige 

inrichting te borgen. 

BELEID WATERSCHAP RIVIERENLAND 

In de nota ‘samen door één buis’ heeft het waterschap haar uitgangspunten ten aanzien van riolering 

geformuleerd. Deze uitgangspunten betreffen: 

○ Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Van de gemeente wordt verwacht dat zij een actueel 

vGRP en Basisrioleringsplan (BRP, hydraulische berekeningen) heeft en dat het waterschap 

actief betrokken wordt bij het opstellen van deze documenten.  

○ Afstemming capaciteit zuivering en riolering. Gemeente en waterschap stemmen ruimtelijke 

ontwikkelingen met elkaar af en het waterschap verwacht dat de debieten bij gemeentelijke 

eindgemalen gemeten en geregistreerd worden. Indien wenselijk wordt gezamenlijk een 

optimalisatiestudie uitgevoerd, op basis van actuele en correcte gegevens. Tot slot wordt van 

gemeenten een beschouwing verwacht over de inloop van grondwater en de mogelijkheden 

tot beperking daarvan. 
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○ Lozingen buitengebied. Het waterschap is bereid het beheer en onderhoud van IBA’s over te 

nemen en verwacht van gemeentes een rol bij controles van de nog resterende ongerioleerde 

lozingen.  

○ Grondwater. Het waterschap verwacht van gemeenten terughoudendheid met betrekking tot 

het toestaan van grondwaterlozingen op het riool. Het grondwaterbeleid dient vastgelegd te 

worden in het vGRP. Daarnaast richt de gemeente een grondwaterloket in, waarin meldingen 

worden aangenomen. Het waterschap is aanspreekpunt bij (tijdelijke) onttrekkingen en 

lozingen.  

○ Afvalwaterakkoord. De afspraken tussen gemeente en waterschap worden vastgelegd in een 

afvalwaterakkoord. Oorspronkelijke vergunningsvoorwaarden zijn hierbij het uitgangspunt.  

○ Overname rioolgemalen en persleidingen. Het waterschap wil eindgemalen en de daarbij 

horende uitkomende persleidingen overnemen van gemeenten.  

○ Inzicht in functioneren afvalwaterketen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij kwantitatieve 

metingen uitvoeren bij overstorten en gemalen, en deze meetgegevens deelt met het 

waterschap. Het waterschap deelt gegevens van gemalen en watersysteem.  

○ Waterkwaliteitsspoor. Het waterschap zet zich in voor proces en coördinatie van het 

opstellen van het waterkwaliteitsspoor, de gemeente zorgt voor inzet voor het opstellen en 

uitvoeren van het waterkwaliteitsspoor.  

○ Kwaliteit hemelwaterlozingen. Gemeenten volgen het beleid van het waterschap als zij bij 

afkoppelen willen lozen op open water.  

○ Kwetsbare wateren. Lozingen op kwetsbaar water worden onderling besproken. 

○ Indirecte lozingen. Controle op indirecte lozingen is een wettelijke verplichting voor 

gemeenten. Waar nodig wordt het waterschap hierbij betrokken.  

○ Voorkomen wateroverlast. Het verharden van meer dan 500 m2 in stedelijk gebied en 1.500 

m2 in landelijk gebied is niet toegestaan, zonder het aangebracht verhard oppervlak te 

compenseren met extra open water. Er geldt een minimaal verschil tussen een 

overstortdrempel en buitenwaterpeil van 20 cm. Indien een kleiner verschil niet te 

voorkomen is wordt een terugslagklep geplaatst om instroming van oppervlaktewater in het 

riool te voorkomen.  
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BIJLAGE 3: OVERSTORTEN 

Locatie 
Bemalings-

gebied 

Coordinaten Knooppunt-
nummer 

type 
breedte 

muur (m) 
hoogte muur (m 

NAP) 
Stelsel 

x y 

Stationsweg 162 S1A 112691,1 426659,2 199.01 BBR 2,0 -1,53 gemengd 

Valkhof S02 113966,9 426406,7 114.03 overstort 1,5 -1,53 gemengd 

Thorbeckelaan 441 S02 113867,6 426157,8 161.03 overstort 2 -1,53 gemengd 

fietspad tussen volkstuinen en Sperwerstr. S02 113564,0 426557,0 18.01 overstort 1,7 -1,53 gemengd 

Leeuweriksingel 38 S02 113845,8 425999,7 212.05 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

De Horst 10 S02 113868,5 426379,7 45.02 overstort 0,8 -1,53 gemengd 

Jac. P. Thijssesingel 26 S02 113991,5 425894,8 575.14 overstort 1,6 -1,53 gemengd 

Leeuweriksingel 2 S02 113803,7 425834,5 216.06 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

De Wiel 2 S2A 113639,0 425637,3 315.07 overstort 1,5 -1,53 gemengd 

Middenveer 2 S2A 113360,8 425680,9 356.08 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

P.A. de Genestetstraat 87 S2A 113228,0 425687,5 404.10 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

tussen Rivierdijk 747 en sporthal De Stoep S2A 113063,0 425715,1 429.11 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Rembrandtlaan 193 S2A 113264,5 425864,5 460.12 overstort 0,8 -1,53 gemengd 

Prof. Musschenbroekstraat 1 S2A 113258,8 425906,1 485.13 nooduitlaat 0,4 -1,53 gemengd 

Prof. Musschenbroekstraat 27 S2A 113287,3 426075,2 640.17 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Weresteijn 21 S04 111983,9 426835,5 117.01 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Prickwaert 176 S04 111564,3 426863,8 138.02 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Weresteijn 166 S04 111783,9 426863,1 168.03 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Weresteijn 95 S04 111838,1 426846,0 234.04 nooduitlaat 0,6 -1,53 gemengd 

Elzenhof 287 S04 111436,8 426505,3 328.05 overstort 1,3 -1,53 gemengd 
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Locatie 
Bemalings-

gebied 
Coordinaten 

Knooppunt-
nummer 

type 
breedte 

muur (m) 
hoogte muur (m 

NAP) 
Stelsel 

Elzenhof 137 S04 111620,9 426459,2 344.06 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Elzenhof 132, Molendijk 145 S04 111670,9 426466,4 354.07 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Populierenhof 39 S04 111802,1 426570,4 373.08 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Populierenhof 15 S04 111905,3 426499,8 391.09 overstort 1,5 -1,53 gemengd 

Locksweer 6 S04 111329,1 426575,4 614.10 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Groenenweer 16 S04 111350,2 426745,1 701.01 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Baanhoek 241 S4A 110798,8 426398,9 918.01 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Beversweer 3 S4B 111152,1 426900,8 738.01 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Dorlandsweer 60 S4B 110944,2 426853,9 850.15 overstort 1,5 -1,53 gemengd 

Prinsenweer 58 S4B 110728,8 426994,1 892.01 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Wilhelminastraat 75  S5B 112195,0 426218,8 36.01 overstort 1,3 -1,53 gemengd 

Leeghwaterstraat 243 S06 111172,4 427333,5 17.02 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Marisstraat 1 S06 111504,8 427352,1 32.03 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Lelystraat 101 S06 111858,1 427268,9 51.04 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Leeghwaterstraat 73 S06 111830,4 426972,3 58.05 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Leeghwaterstraat 111 S06 111259,2 427095,1 9.01 overstort 1,2 -1,53 gemengd 

Tussen tennisvelden en voetbalvelden S8B 113998,5 426714,5 17.01 overstort 2,5 -1,53 gemengd 

stamriool De Savornin Lohmanlaan 50 S09 112961,3 426655,4 17.01 overstort 0,6 -1,53 gemengd 

Baanhoek 411 S10 110202,6 426637,7 12.01 overstort Ǿ315 -1,53 gemengd 

Frans Halsstraat 12 S1B 112765,7 425969,1 406.07 overstort 2 -1,53 gemengd 

Thorbeckelaan 96 S1B 113305,0 426280,4 490.10 overstort 1,1 -1,53 gemengd 

Joost van den Vondelstraat 12 S1B 112884,4 425875,9 574.01 overstort 4 -1,53 gemengd 
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Locatie 
Bemalings-

gebied 
Coordinaten 

Knooppunt-
nummer 

type 
breedte 

muur (m) 
hoogte muur (m 

NAP) 
Stelsel 

Stationsweg 179 S1B 113033,9 426640,2 BB01 BBR 3,5 -1,53 gemengd 

Goeman Borgesiusweg 15 S1B 113099,9 426635,8 BB03 BBR 2,2 -1,53 gemengd 

Havenstraat 44 S5A 112118,8 426051,2 126.03 overstort 2,2 -1,53 gemengd 

Merwedestraat 66 S5A 112264,7 425536,0 1.01 overstort 2,4 -1,53 gemengd 

Adriaan Volkersingel 24 S5A 112841,7 425505,4 12.02 overstort 1,5 -1,53 gemengd 
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BIJLAGE 4: PRODUCT RIOLERING 

 

Product 2019 2020 2021 2022 2023 

60920003 Riolering  €    1.859.705   €    1.762.971   €    1.762.717   €    1.763.529   €    1.763.529  

Doorberekeningen salarissen  €       163.725   €       162.991   €       162.737   €       163.549   €       163.549  

Betaalde belastingen  €            9.063   €            9.063   €            9.063   €            9.063   €            9.063  

Installaties  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

Onderhoud en reparatie  €       138.775   €       138.775   €       138.775   €       138.775   €       138.775  

Kosten externe adviesopdrachten  €         27.000   €         27.000   €         27.000   €         27.000   €         27.000  

Contributies, lidmaatschappen  €            3.142   €            3.142   €            3.142   €            3.142   €            3.142  

Storting in de voorziening  €    1.518.000   €    1.422.000   €    1.422.000   €    1.422.000   €    1.422.000  

            

60920005 Rioolgemalen  €       182.565   €       182.565   €       182.565   €       182.565   €       182.565  

Inhuur uitzendkrachten  €                   -     €                   -     €                   -     €                   -     €                   -    

Energiekosten  €         42.626   €         42.626   €         42.626   €         42.626   €         42.626  

Onderoud en reparatie  €       125.433   €       125.433   €       125.433   €       125.433   €       125.433  

Telecommunicatie  €         14.506   €         14.506   €         14.506   €         14.506   €         14.506  

            

60920006 Rioolrechten  €         97.370   €         97.370   €         97.370   €         97.370   €         97.370  

Bijdrage Gem. Belastingdienst  €         89.890   €         89.890   €         89.890   €         89.890   €         89.890  

Reservering dubieuze debiteuren  €            7.480   €            7.480   €            7.480   €            7.480   €            7.480  

            

60920007 Rioolafvoerrecht  €       161.491   €       161.129   €       161.017   €       161.372   €       161.372  

Bijdrage Gem. Belastingdienst  €         49.786   €         49.786   €         49.786   €         49.786   €         49.786  

Reservering dubieuze debiteuren  €            4.178   €            4.178   €            4.178   €            4.178   €            4.178  

Interne verrekening straatvegen  €       107.527   €       107.165   €       107.053   €       107.408   €       107.408  

            

60920010 Kwijtschelding rioolrechten  €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000  

Kwijtschelding  €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000   €         43.000  

            

60920011 Reiniging straatkolken  €         37.001   €         37.001   €         37.001   €         37.001   €         37.001  

Overige niet duurzame goederen  €         37.001   €         37.001   €         37.001   €         37.001   €         37.001  

      
Totaal  €    2.381.132   €    2.284.036   €    2.283.670   €    2.284.837   €    2.284.837  
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BIJLAGE 5: STORTING IN DE VOORZIENING 

 

Jaar 

Stand van 
voorziening (1 

jan) 

Storting in de 
voorziening 
(gemiddeld) 

Investeringen 
(incl. 

afkoppelen) 

2019  €    3.715.000   €   1.518.000   €     3.316.000  

2020  €    1.917.000   €   1.422.000   €     1.930.000  

2021  €    1.409.000   €   1.422.000   €     1.364.000  

2022  €    1.467.000   €   1.422.000   €     1.269.000  

2023  €    1.620.000   €   1.422.000   €     1.218.000  

2024  €    1.824.000   €   1.422.000   €     1.587.000  

2025  €    1.659.000   €   1.422.000   €     1.518.000  

2026  €    1.563.000   €   1.422.000   €     1.518.000  

2027  €    1.467.000   €   1.422.000   €     1.518.000  

2028  €    1.371.000   €   1.422.000   €     1.518.000  

2029  €    1.275.000   €   1.422.000   €     1.740.000  

2030  €       957.000   €   1.422.000   €     1.658.000  

2031  €       721.000   €   1.422.000   €     1.658.000  

2032  €       485.000   €   1.422.000   €     1.658.000  

2033  €       249.000   €   1.422.000   €     1.658.000  

2034  €         13.000   €   1.064.000   €     1.066.000  

2035  €         11.000   €   1.064.000   €     1.066.000  

2036  €           9.000   €   1.064.000   €     1.066.000  

2037  €           7.000   €   1.064.000   €     1.066.000  

2038  €           5.000   €   1.064.000   €     1.066.000  

2039  €           3.000   €   1.064.000   €        739.000  

2040  €       328.000   €   1.064.000   €        532.000  

2041  €       860.000   €   1.064.000   €        532.000  

2042  €    1.392.000   €   1.064.000   €        532.000  

2043  €    1.924.000   €   1.064.000   €        532.000  

2044  €    2.456.000   €   1.064.000   €        503.000  

2045  €    3.017.000   €   1.064.000   €        483.000  

2046  €    3.598.000   €   1.064.000   €        483.000  

2047  €    4.179.000   €   1.064.000   €        483.000  

2048  €    4.760.000   €   1.064.000   €        483.000  

2049  €    5.341.000   €   1.064.000   €     1.513.000  

2050  €    4.892.000   €   1.064.000   €        995.000  

Jaar 

Stand van 
voorziening (1 

jan) 

Storting in de 
voorziening 
(gemiddeld) 

Investeringen 
(incl. 

afkoppelen) 

2051  €    4.961.000   €   1.064.000   €        995.000  

2052  €    5.030.000   €   1.064.000   €        995.000  

2053  €    5.099.000   €   1.064.000   €        995.000  

2054  €    5.168.000   €   1.064.000   €     2.552.000  

2055  €    3.680.000   €   1.064.000   €     2.282.000  

2056  €    2.462.000   €   1.064.000   €     2.282.000  

2057  €    1.244.000   €   1.064.000   €     2.282.000  

2058  €         26.000   €   1.064.000   €     2.282.000  
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BIJLAGE 6: RIOOLHEFFING 

 

                         

         Baten Lasten     

  Jaar 
Heffing 

eigenaren 
Heffing 

gebruikers 
Heffing 
totaal 

Baten 
rioolheffing 

Exploitatie 
(excl. 

Storting 
voorziening) 

Storting in 
de 

voorziening BTW Overhead 
Totaal 
Lasten Saldo   

  2019  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.518.000   €  250.000   €     163.000   €  2.793.000   €       32.000-   

  2020  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2021  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2022  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2023  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2024  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2025  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2026  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2027  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2028  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2029  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2030  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2031  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2032  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2033  €      154,68   €       78,84   €     234   € 2.761.000   €     862.000   €  1.422.000   €  314.000   €     163.000   €  2.761.000   €               -      

  2034  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2035  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2036  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2037  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2038  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2039  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2040  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2041  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2042  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2043  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2044  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2045  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2046  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2047  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2048  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2049  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2050  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2051  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2052  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2053  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2054  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2055  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2056  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2057  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

  2058  €      134,65   €       68,63   €     203   € 2.403.000   €     862.000   €  1.064.000   €  314.000   €     163.000   €  2.403.000   €               -      

              

 


