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De Rekenkamercommissie

• Onafhankelijke commissie

• Adviesorgaan van de gemeenteraad

• Onderzoek naar:

• doelmatigheid

• doeltreffendheid

• rechtmatigheid 

• 7 externe leden

• Apolitiek, maar bijdragen ten behoeve van een 
goede, inhoudelijke, politieke discussie.
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Onderhoud en 
vernieuwingen 
rioleringen

In de gemeenten Leiden en Leiderdorp

Presentaties op 24 en 29 november 2022

Icoon: OpenGemeenten

https://github.com/OpenGemeenten/Iconenset/tree/prerelease/2.0


Aanleiding voor het onderzoek

• Goed waterbeheer wordt steeds belangrijker: 

door klimaatverandering steeds meer hevige regenbuien, 

oude riolen kunnen die buien niet aan. Daarnaast steeds 

langere perioden van droogte, hoe houden we water langer 

vast.

• Integraal waterketenplan Leidse regio 2019-2023, 

vastgesteld in 2019.

• Groot beslag op de gemeentelijke middelen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Ambient.
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Cijfers

Leiden Leiderdorp

• Lengte vrijverval gemengd 314 km 88 km

• Lengte vrijverval vuilwater 19 km 11 km

• Lengte hemelwater gescheiden 19 km 17 km

• Vervangingswaarde € 475 mln € 104 mln

• Kosten taakveld riolering €  11,2 mln €    1,9 mln

• Rioolheffing (meerpers.hh) € 212,28 € 172,44

• Dekkingsgraad 94% 95%
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De onderzoeksvragen

Antwoord op de volgende vragen:

• Voldoet het beleid van de gemeente met betrekking tot de 

riolering aan de daaraan te stellen eisen? En geldt dat ook voor 

de uitvoering van dat beleid?

• Wat zijn de consequenties van een goede uitvoering van het 

beleid voor de kostenontwikkeling op de kortere termijn en voor 

de rioolheffing?

• Wat betekenen ontwikkelingen als klimaatverandering voor de 

kosten van de riolering op de langere termijn?

6



Het normenkader

Bij het onderzoek is getoetst aan verschillende normen. 

Samengevat:

• Goede instandhouding van het rioolstelsel

• Aanpassing van het rioolstelsel aan de klimaatverandering

• Deugdelijk financieel meerjarenkader

• Goede inspectie en uitvoering

• Goede informatievoorziening aan de gemeenteraad
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Conclusies beleid

• Beleid voldoet aan eisen voor in stand houden van 
de riolering:

• Streefbeeld van kwaliteits- en risicotoestand

• Vastgestelde onderhoudsstrategie

• Toekomstige gevolgen klimaatverandering in 
beeld

• Beide gemeenten werken toe naar risicogestuurd
beheer, maar dit is nog in ontwikkeling
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Conclusies beleid klimaatadaptatie

• Leiden is verder gevorderd dan Leiderdorp

• Stresstesten 

• Leiden: risicodialogen met partners 

• Leiden: uitvoeringsprogramma met veel 
aandacht voor klimaatbestendigheid en 
biodiversiteit 

• Beide gemeenten stemmen werkzaamheden aan 
de riolering af met andere programma’s om hinder 
te voorkomen en te beperken.

• Geen specifieke strategie voor afkoppelen afvoer 
hemel- en afvalwater.
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Conclusies uitvoering

• Reinigen en inspectie uitgevoerd in lijn met de 
strategie

• Vervangingstempo ligt achter op ambities Iwkp

• Leiderdorp: in 2021 stil, door vertraging 
wijkaanpak Oranjewijk

• Leiden: vertraging beperkt, wel relatief meer 
levensduurverlengende maatregelen genomen
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Conclusies kosten

• Kostendekkingsplannen zijn navolgbaar

• Per 5 jaar opgesteld en geactualiseerd

• Rekening gehouden met stijging beheerskosten 
voor de aanleg van gescheiden riolering

• Rioolheffing nagenoeg kostendekkend

• Klimaatmaatregelen maken geen onderdeel uit van 
het kostendekkingsplan.

• In Leiden worden deze kosten gedekt uit een 
speciale reserve t/m 2024. Na 2025 geen dekking 
meer uit algemene middelen.

• Leiderdorp: onvoldoende in beeld, geen dekking.
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Aanbevelingen (1)

• Meer risicogestuurd beheer en onderhoud 

• Stuur actiever op het tempo van vervanging

• Belangrijk dat raad actief om informatie vraagt

• Werk toe naar strategie voor omgang van 
regenwater en grondwater

• Hoe wil de gemeente daarop sturen?

• Keuzes voorleggen aan de raad 

• Onderzoek of een financiële prikkel (tarief?) kan 
bijdragen aan anders omgaan met regenwater door 
inwoners en bedrijven
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Aanbevelingen (2)

• Voldoende tijd en aandacht aan de inhoud van het 
nieuwe IWkp

• Participatie raad en inwoners

• Leiden: Bepaal welke klimaatadaptieve maatregelen 
mogen worden toegerekend aan rioolheffing

• Leiderdorp: Beleid en kaders voor klimaatadaptatie

• Leiderdorp: Breng kosten klimaatadapatieve
maatregelen in beeld en leg vast welke worden 
toegerekend aan rioolheffing
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