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Riolering Leiden en Leiderdorp redelijk in orde 

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan goed om met hun riolering, maar er zijn wel wat 

achterstanden bij de vervanging. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat de 

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp heeft laten uitvoeren door het bureau Ambient 

uit Utrecht.  
 

Goed waterbeheer wordt steeds belangrijker. Door klimaatverandering zullen we steeds 

vaker geconfronteerd worden met extreme buien. Het riool moet dit water goed kunnen 

verwerken. Een van de maatregelen daarvoor is het aanleggen van dubbele riolering: een 

riool voor afvalwater én een riool voor regenwater. Dat gebeurt in steeds meer wijken in 

Leiden en Leiderdorp. Met het onderhoud en het verbeteren van de riolering is een grote 

hoeveelheid geld gemoeid. In Leiden gaat het jaarlijks om 11,9 miljoen euro, in Leiderdorp 

om 1,9 miljoen euro. Deze kosten worden gedekt door de rioolheffing. Die heffing wordt bij 

burgers en bedrijven in rekening gebracht. Gemeenten maken rioleringsplannen om het 

onderhoud en de verbeteringen te plannen. 

 

Samenwerking 

Leiden en Leiderdorp hebben samen met een paar andere gemeenten in de regio hun 

rioleringsplannen vastgelegd in het Integraal Waterketenplan Leidse Regio 2019-2023. De 

Rekenkamercommissie heeft Ambient laten onderzoeken of Leiden en Leiderdorp op 

schema liggen bij de uitvoering van de plannen. Dat is in hoofdlijnen het geval, maar er zijn 

hier en daar wel wat vertragingen opgetreden.  

 

De aanpassingen in de planning hebben ermee te maken dat het vervangen van een riool 

geen op zichzelf staande activiteit is. Als het goed is wordt werk aan de riolering 

gecombineerd met werkzaamheden boven de grond. Leiden geeft de laatste tijd veel 

aandacht aan een integrale aanpak van de wijken. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

gevolgen van de klimaatverandering. Leiderdorp is daar nog iets minder ver mee. De 

Rekenkamercommissie adviseert Leiderdorp om daarvoor ook een duidelijke strategie vast 

te stellen. 

 
  



 

 
 

Aanvaardbare risico's 

De Rekenkamercommissie adviseert de twee gemeenten om bij de planning van de 

rioolvervanging nog uitdrukkelijker te onderzoeken waar de risico's liggen. Het volledig 

wegnemen van elk risico op een overstroming is niet mogelijk. De gemeenteraden en de 

inwoners moeten worden betrokken bij de discussie over de vraag welke risico's nog 

aanvaardbaar zijn, gelet op de hoeveelheid geld die met de vervanging gemoeid is. 

 

Rioolheffing 

De rioolheffing die bij de burgers en bedrijven in rekening wordt gebracht is bedoeld voor de 

financiering van de watertaken van de gemeenten. De gemeenten overwegen om in de 

toekomst ook het klimaatbestendig maken van de stad hieruit te betalen. De 

Rekenkamercommissie adviseert de twee gemeenten om goed te kijken naar de vraag of 

plannen die geen directe relatie hebben met watertaken uit die heffing mogen worden 

betaald. 

 

Rekenkamercommissie Leiden & Leiderdorp 

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit zeven leden die geen 

directe binding hebben met de Leidse of Leiderdorpse politiek. De Rekenkamercommissie 

doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van het bestuurlijk handelen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. 

Eerdere onderzoeken gingen over verwijzingen in de jeugdzorg, herplantfonds Leiderdorp 

verbonden partijen, bomenfonds Leiden, duurzaamheid en Leiden Bio Science Park. 


