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Onderwerp Uitstel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 

Geachte heer, mevrouw, 

Het huidige VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) loopt tot en met 2013. Dat 
betekent dat er voor 31 december 2013 een nieuw VGRP vastgesteld moet zijn. In de 
planning gingen wij ervan uit het VGRP voor de periode 2014-2018 in het voorjaar van 2013 
vast te stellen. Bij de voorbereidingen voor het nieuwe VGRP zijn enkele zaken naar voren 

gekomen, die ervoor pleiten om het opstellen van een nieuw VGRP een jaar op te schorten. 

Inspecties 
Dit jaar is gestart met een inhaalslag om door inspecties van circa 45 km rioolstelsel een 
beter inzicht in de kwaliteit van het stelsel te krijgen. Gelijktijdig worden de rioolstelsels 

gereinigd. Onderdeel van het VGRP is een vervangingsplan. Met een goed inzicht in de 
kwaliteit van ons stelsel is hiervoor een betere afweging te maken. Ook kan op basis van 
deze inspecties een degelijke aanbeveling worden gedaan met betrekking tot de te hanteren 
afschrijvingstermijnen, die van grote invloed zijn op de benodigde middelen. De resultaten 
van deze inspecties zijn rond de zomer te verwachten. 

Herberekeningen 
In de loop van dit jaar zullen de herberekeningen van de rioolstelsels worden afgerond. 
Met een herberekening wordt gecontroleerd of de leidingdiameter van de riolering nog wel 

voldoet in relatie tot het aantallozersen de hoeveelheid verhard oppervlak, die op het riool 
is aangesloten. Daarmee komt er een completer overzicht van de benodigde maatregelen 
om de stelsels qua functioneren en qua vuiluitworp te verbeteren. Dit is belangrijke 
informatie voor het nieuwe VGRP. 
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Benchmark rioleringszorg 
Dit jaar wordt er een Benchmark Rioleringszorg gehouden. De resultaten zijn in november 
2013 bekend en kunnen mogelijk verbeterpunten opleveren voor het nieuwe VGRP. 

Egalisatiereserve 
Volgens de begroting van 2013 zijn de inkomsten en uitgaven voor de riolering in 2013 in 
balans. De kosten voor de riolering zullen in de komende jaren toenemen vanwege de 

volgende factoren: 
• De toename van kapitaallasten door de investeringen; 
• De toename van de exploitatielasten als gevolg van de uitbreiding van het 

rioleringsareaal door nieuwbouw en grondwaterbeheer. 

Dit heeft tot gevolg dat de Egalisatiereserve zal afnemen. Om de gevolgen hiervan goed in 

beeld te brengen en voor de komende jaren de benodigde middelen in relatie tot de uit te 
voeren plannen te inventariseren en verschillende scenario's hiervoor te kunnen 
presenteren, is meer tijd nodig. 

Overleg met derden 
Uitstel van het opstellen van het VGRP moet worden voorgelegd aan de provincie en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. De verwachting is dat met bovenstaande argumentatie 
dit geen problemen zal opleveren. De overleggen hiertoe zijn al gestart. Ambtelijk heeft het 
hoogheemraadschap inmiddels aangegeven geen bezwaar tegen uitstel van het nieuwe 
VGRP te hebben. De aanvraag tot uitstel zal op bestuurlijk niveau middels een brief aan het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie worden voorgelegd. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, de bu ,g 


