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Een water- en rioleringsplan

• De Wet milieubeheer verplicht gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan te hebben.

• Wettelijk hebben gemeenten een aantal watertaken:

– Inzamelen en transporteren afvalwater

– Doelmatig omgaan met hemelwater

– Schadedoor grondwateroverlast of –tekort voorkomen in bebouwd gebied

• Renkum wil visie en ambitie uitwerken in maatregelen en kosten voor water

• De watervisie “Renkum werkt aan water” is van 2007 en aan actualisatie toe.
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Algemene doelen watertaken

• Beschermingvolksgezondheid

• Voorkomen wateroverlast

• Voorkomen overlast omgeving (milieu)

• Doelmatig en duurzaambeheer





12/2/15 5

Renkumsedoelen
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Van doelen naar maatregelen

Methodiek die door RIONED aanbevolen wordt:DoFeMaMe

Wat isDoFeMaMe? Eenvoorbeeld uit degarage:

Doel: minder luchtverontreiniging

FunctioneleEis: werkend roetfilter

Maatstaf:uitgestotehoeveelheid roet

Meetmethode: tijdensde APK deuitgestotehoeveelheid roet te meten en te vergelijken met een grenswaarde.

Voor de eerder genoemde ‘waterdoelen’ is dit ook gedaan.

De Functionele eis betekent vaak een maatregel. In het voorbeeld: dat roetfilter moet wél aangeschaft en gemonteerd worden 

en blijven werken.
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Maatregelen

Goed zorgen voor het enorme kapitaal dat we bezitten.

- Onderhoud en reparaties

- Vervangen ofrelinen

• 9kilometerindeplanperiode

• Inschatting: 60% vervangen, 40%relinen

Vervangen = weg openook andere onderdelen openbare ruimte meenemen (werk-met-werk).

Relinen= weg niet open geen werk-met-werk

Relinenis meestal goedkoper dan vervangen

- Verbeteringen

- (onderzoeks)activiteiten

- Communicatie en beleving



12/2/15 8

Wat kost dat?

Elk jaar exploitatielasten (ongeveer 2 miljoen)

Onderhoud en reparaties

Btw

kapitaallasten

Grote uitgaven (bv investeringen) die meerdere jaren meegaan worden geactiveerd. (Jaarlijkse kosten fluctueren, 1,5-3 miljoen)

Activeren : opnemen op balans en afschrijven

Rente berekenen over boekwaarde, onderdeel van kapitaallasten.

Grafiek in nota: exploitatielasten terug te vinden, waaronder kapitaallasten van vroegere investeringen.

Daarnaast bedrag dat direct betaald wordt. En de nieuwe kapitaallasten.
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Wat kost dat?

Gebruikelijk:

100% afschrijven (lineair) over de afschrijvingstermijn (buizen 60 jaar,  pompen 15 jaar)

Dat betekent: datde lasten over een langere periode verdeeldworden, maar dat er ook nog lang rente betaald gaat worden. De kapitaallasten 

van investeringen die in het verleden gedaan zijn, lopen nog lang mee als financiële verplichting.

Voorstel voor Renkum: conform landelijke richtlijnen zoveel mogelijk direct afboeken.

Met direct afboeken zorg je ervoor dat er geen nieuwe kapitaallasten ontstaan.

Nu erin geslaagd om de komende periode naar 60% direct afboeken te gaan.







Stijging rioolheffing bij andereambitieniveau’s, op hoofdlijnen
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ambitieniveau Vastgesteld (adviesvoor 

nota Waterstroomt)

Minimaal Afvalwater minimaal Regenwater minimaal Oppervlakte-

waterminimaal

Afvalwater Integraal Minimaal Minimaal Integraal Integraal

Regenwater Toekomstge-richt Minimaal Toekomstge-richt Minimaal Toekomstge-richt

Grondwater Minimaal Minimaal Minimaal Minimaal Minimaal

Oppervlakte-water Integraal Minimaal Integraal Integraal Minimaal

Stijgingriool-heffing(60jr) 0,29 %

~ €0,80 /jaar

0,14%

~ €0,40 /jaar

0,21% 0,22% 0,29%
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