rzoek
Onderzoek naar de financiering
van investeringen in de riolering

Financiële aspecten
van de gemeentelijke watertaken

Samenvatting
In de komende decennia moeten in Nederland meer riolen worden
vervangen dan in de afgelopen jaren. Daarnaast nemen de risico’s
op wateroverlast toe, doordat de klimaatverandering leidt tot meer
hevige regenbuien. Beide ontwikkelingen vragen om meer
investeringen in het stedelijk waterbeheer. De kosten zullen stijgen.
Dit is onder andere merkbaar aan de stijgende rioolheffingstarieven.
Met nieuwe technieken, optimalisatie, slim beheer, afstemming en
samenwerking proberen gemeenten en waterschappen de kostenstijging te beperken. Het blijkt dat ook de financieringswijze een
grote invloed op de kosten heeft. Dit laatste punt is het onderwerp
van dit rapport: de financiële aspecten van de gemeentelijke
watertaken, met in het bijzonder de financiering van investeringen in
de riolering.

Doelen
Het onderzoek naar de financiële aspecten van de rioleringszorg
dient de volgende doelen:
 geven van heldere en begrijpbare informatie waarmee
weloverwogen keuzes over financieringsmethoden gemaakt
kunnen worden;
 kennisuitwisseling tussen technisch beleid en financiën, opdat
betrokkenen elkaars werkvelden beter begrijpen en kunnen
afstemmen;
 in beeld brengen van mogelijke besparingen bij de, voor de
rioleringszorg, meest gunstige financieringsvorm;
 aangeven van de voor- en nadelen van de verschillende
financieringsvormen en de aandachtspunten bij een overstap
naar een andere financieringsvorm.
Colofon
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Dit rapport geeft geen advies voor een bepaalde financieringsvorm.
Die keuze is aan bestuurders en gerelateerd aan meerdere
(maatschappelijke) aspecten.

In opdracht van Twents Waternet is geïnventariseerd welke
financieringsvormen door de veertien Twentse gemeenten worden
toegepast en welke ontwikkeling van rioleringskosten te verwachten
is. Vervolgens is berekend hoe de kosten zich ontwikkelen bij
andere financieringsvormen. Voor alle veertien gemeenten zijn vier
varianten berekend, waarna de verschillen tussen de varianten zijn
geanalyseerd. In dit rapport staan onder andere de conclusies van
deze analyse. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de financiering werkt
en wat de voor- en nadelen van de verschillende varianten zijn.

Anders is niet beter of slechter
De onderzoeksresultaten tonen de kosten van verschillende
gemeenten naast elkaar. Al gauw ontstaat de verleiding om allerlei
dingen met elkaar te vergelijken. Daarom een waarschuwing: het
vergelijken van een of enkele aspecten leidt vaak tot ongegronde
en foute conclusies. Een laag rioolheffingstarief betekent niet dat
een gemeente het ‘beter doet’. Wellicht heeft die gemeente te
weinig geïnvesteerd en is de riolering in slechte staat. Of de
bodemgesteldheid is beter, waardoor rioolvervangingen goedkoop
zijn. En per gemeente verschillen aspecten zoals de omvang van
het buitengebied en de aanwezigheid van kwetsbaar
oppervlaktewater. Verder zegt een laag tarief weinig als de
investeringen geactiveerd zijn en dus nog betaald en afgelost
moeten worden. Ofwel, verschillen in tarief, of welk aspect dan ook,
zeggen niets over de prestaties van een gemeente. Daarvoor
zouden allerlei aspecten in samenhang beschouwd moeten worden.
Dit onderzoek gaat alleen over (enkele) financiële aspecten en is
daarom niet geschikt als benchmark!

Effect van financieringsvorm
Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van de financieringsvorm op
de kostenontwikkeling groot is. De belangrijkste drie effecten zijn:
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 Het moment waarop de kosten vallen: ‘Activeren en afschrijven’
leidt tot lagere kosten op korte termijn en hogere kosten op lange
termijn. Bij ‘sparen’ en ‘direct betalen’ is dit andersom.
 Zolang het rentepercentage van leningen hoger is dan de inflatie,
leidt ‘activeren en afschrijven’ tot hogere kosten dan ‘sparen’ of
‘direct betalen’.
 Door ‘activeren en afschrijven’ neemt de beleidsvrijheid af. Dit is
de ruimte om keuzes te maken over de besteding van
beschikbare middelen.

Theoretisch mogelijke besparing
Sommige gemeenten activeren vrijwel alle rioleringsinvesteringen
en sommige gemeenten slechts een klein deel. Als alle gemeenten
overstappen op het ‘direct betalen’ van alle investeringen, dan leidt
dit uiteindelijk tot lagere kosten. Voor heel Twente is het verschil
ruim € 15 miljoen per jaar. Dit komt overeen met een tariefverschil
van circa € 50 per huishouden per jaar. Echter, op korte termijn
zouden de kosten sterk stijgen. In de meeste gemeenten zou die
stijging dermate groot en plots zijn, dat dit is als onhaalbaar moet
worden beschouwd.
De berekeningen gaan uit van 1,5% inflatie per jaar en
rentepercentages die nu door de gemeenten worden begroot voor
2017 en verder.

Praktisch haalbare besparing
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In overleg met betrokken medewerkers is voor elke gemeenten een
variant berekend waarin geleidelijk wordt overgestapt naar het
volledig ‘direct betalen’ van alle investeringen. Voor sommige
gemeenten is dit slechts een kleine verandering, maar voor andere
een overstap naar een geheel andere financieringsvorm. De
verschillen qua kostenontwikkeling zijn navenant. Voor heel Twente
worden de kosten uiteindelijk € 15 miljoen per jaar lager dan met de
huidige financieringsmethoden. Maar het voordeel valt in de tweede
helft van deze eeuw. Op korte termijn zijn de kosten juist hoger. In
de variant zijn de tariefstijgingen de komende 20 jaar gemiddeld
7,4% per jaar in plaats van 6,8% bij de huidige werkwijzen
(exclusief prijspeilcorrectie).
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Beleidsvrijheid
Door het activeren en afschrijven van investeringen neemt de
beleidsvrijheid af: Naarmate de kapitaallasten van
rioolvervangingen zich opstapelen, moet een steeds groter deel van
de beschikbare middelen hieraan worden besteed. Hierdoor
resteert er over enkele decennia weinig beleidsvrijheid om middelen
anders in te zetten. De tabel hieronder toont de beleidsvrijheid
waartoe de financieringsvormen leiden:
soort
kosten
vast
beïnvloedbaar
vrij inzetbaar

investeringen
gemiddelde
investeren via
activeren
huidige werkwijzen voorziening
67%
47%
0%
33%
35%
40%
0%
18%
60%

Gemeentelijke financiën als geheel
De financieringswijze van rioleringsinvesteringen heeft invloed op
de gemeentelijke financiën als geheel. Over het algemeen is deze
invloed beperkt.
Als de rekenrente voor rioleringsinvesteringen hoger is dan de
werkelijke rentekosten, dan leidt activeren tot een financieel
voordeel voor de algemene middelen. Volgens de verstrekte
gegevens gaat het in 2016 om een bedrag van circa € 1,0 miljoen
voor heel Twente.
Op andere aspecten, zoals ‘houdbare overheidsfinanciën’ is
investeren uit een voorziening voordeliger dan activeren

Overstappen
Bij het overstappen naar een andere financieringsvorm wijzigen de
kosten op korte termijn meteen. En vanaf dan wordt de verandering
in rentekosten en beleidsvrijheid elk jaar groter, maar het duurt 50 à
80 jaar voordat de kosten een nieuw evenwichtsniveau bereiken.
Omdat een overstap grote effecten kan hebben is het raadzaam
een eventuele overstap goed voor te bereiden en geleidelijk in te
voeren.
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1 Inleiding
Gemeenten worden in de komende decennia geconfronteerd met de
vervangingspiek van de riolering. In de jaren 70 en 80 zijn veel woonwijken
aangelegd en de riolen daarvan zijn de komende decennia aan vervanging toe.
In tegenstelling tot de aanleg wordt de vervanging betaald uit de rioolheffing1. Bij
veel vervangingen zullen de rioolheffingstarieven sterk stijgen. Daarbij komen de
effecten van klimaatverandering. De (frequenties van) hevige regenbuien nemen
toe en daarmee de risico’s op wateroverlast. Zowel de vervangingspiek als de
klimaatverandering vragen om investeringen. Met nieuwe technieken, optimalisatie, slim beheer, afstemming en samenwerking proberen gemeenten en
waterschappen de kosten te beperken. Naast de inhoudelijke verbeteringen en
optimalisaties heeft ook de financieringswijze invloed op de kosten. Dit laatste
punt is het onderwerp van dit rapport: de financiële aspecten van de gemeentelijke watertaken, met in het bijzonder de financiering van investeringen in de
riolering.

1.1 Aanleiding
De kosten van de gemeentelijke watertaken worden grotendeels gedekt door de
opbrengsten van de rioolheffing. Desondanks liggen er relaties tussen de
kosten(dekking) van de watertaken en de gemeentelijke financiën als geheel.
Voor veel beleidsmedewerkers en besluitvormers is niet duidelijk hoe deze
relaties in elkaar steken, wat de voor- en nadelen van diverse werkwijzen zijn en
wat de effecten van alternatieven zijn. De werkwijzen en het beleid verschillen
tussen gemeenten. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is er behoefte
aan heldere informatie. Tevens is overdracht gewenst van financiële kennis aan
de beleidsmedewerkers en technische kennis aan de financiële medewerkers.
De veertien gemeenten van Twents Waternet hebben gekozen om gezamenlijk
onderzoek te laten doen naar de financiële aspecten. Dit maakt het mogelijk om
de verschillende werkwijzen te vergelijken en ervaringen uit te wisselen.
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De aanleg van de riolen is betaald vanuit de grondexploitatie
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De grafiek toont de aanlegjaren van riolering in een van de
gemeenten. Het is een voorbeeld van de vervangingspiek.
De blauwe lijn laat zien dat vervangingsinvesteringen stijgen.
De meeste riolen moeten nog vervangen worden. En,
in tegenstelling tot de oorspronkelijk aanleg, wordt de
vervanging uit de rioolheffing betaald. Het gevolg is dat de
kosten die uit de rioolheffing betaald worden, stijgen.

1.2 Doelen
Met het onderzoek naar de financiële aspecten van de rioleringszorg wil TWN in
beeld brengen of en welke verbeteringen bereikt kunnen worden met andere
financieringsvormen (kwantificeren) en heldere informatie krijgen over de
aandachtspunten, voor- en nadelen. Daarbij moeten de water-/rioolbeheerders
en financiële medewerkers betrokken zijn, zodat beide disciplines voldoende
aandacht krijgen en op elkaar afgestemd worden. Dit alles is verwoord in de
volgende vier doelen:
 geven van heldere en begrijpbare informatie waarmee weloverwogen keuzes
over financieringsvormen gemaakt kunnen worden;
 kennisuitwisseling tussen technisch beleid en financiën, opdat betrokkenen
elkaars werkvelden beter begrijpen en kunnen afstemmen;
 in beeld brengen van mogelijke besparingen bij de, voor de rioleringszorg,
meest gunstige financieringsvorm;
 aangeven van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen
en de aandachtspunten bij een overstap naar een andere financieringsvorm.
Dit rapport geeft geen advies voor een bepaalde financieringsvorm. Die keuze is
aan bestuurders en gerelateerd aan meerdere (maatschappelijke) aspecten.

1.3 Leeswijzer
Eerst wordt in hoofdstuk 2 uitleg gegeven over de financiën van de watertaken
en aanverwante regelgeving. Daarna worden de resultaten van het onderzoek
beschreven in de hoofdstukken 3 t/m 7. Het laatste hoofdstuk 8 herhaalt de
belangrijkste conclusies van het onderzoek.
Door op de gele knoppen of andere verwijzingen te klikken, kunt u makkelijk door
dit rapport navigeren. Zie hiervoor de aanwijzingen bij: navigeren door dit rapport

Markeringen in de tekst
In dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende markeringen:

samenvatting

 de [nummers tussen vierkante haken] verwijzen naar de literatuurlijst op blad 31;
 de groengedrukte nummers verwijzen naar voetteksten onderaan de bladzijde.
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De werkplaatsen van het Twents Waternet zorgen
voor uitwerking van de kansen om gezamenlijk kosten
te besparen, kwaliteit te verbeteren en kwetsbaarheid te
verminderen (de drie K’s). Hiertoe hebben de gemeenten en
het waterschap een akkoord gesloten: “Waterwinst – TAAK
2.0”. Voorliggend rapport is opgesteld in opdracht van de
werkplaats financiële aspecten.

2 Financiën en regelgeving
De wijze waarop (de financiering van) investeringen doorwerken in de
rioleringskosten is toegelicht bij de presentaties tijdens het onderzoek. In dit
hoofdstuk worden nogmaals de hoofdzaken uitgelegd.

2.1 Kostenstructuur
De kosten van de gemeentelijke watertaken zijn opgebouwd uit:
 Kosten van continue of jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals beheer,
‘dagelijks’ onderhoud en planvorming. Deze kosten bestaan vooral uit interne
uurkosten van de medewerkers en externe kosten van activiteiten die worden
uitbesteed.
 Kosten van investeringen, waarvan investeringen in rioolvervanging het
grootste onderdeel zijn. Investeringen zijn eenmalige uitgaven. Afhankelijk van
de financieringswijze leiden de uitgaven tot kosten in een, meer of vele jaren
(zie volgende paragraaf 2.2).
 Bijkomende en toegerekende kosten. Dit zijn kosten die aan de watertaken
zijn gerelateerd en daarom geheel of deels aan de watertaken worden
toegerekend. Voorbeelden zijn btw, straatveegkosten, perceptiekosten en
overheadkosten.

2.2 Kosten van investeringen
Investeringen zijn uitgaven, maar nog geen kosten. De financieringswijze bepaalt
hoe de uitgaven in kosten worden omgezet. Simpel gezegd zijn er drie
mogelijkheden: vooraf (sparen), in het investeringsjaar (ineens), of achteraf
(activeren en afschrijven).

2.2.1 Activeren en afschrijven

samenvatting
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Activeren wil zeggen dat de investering op de balans wordt gezet. Na de
investering bezit de gemeente iets dat waarde heeft. De waarden van deze
bezittingen (riolen) staan op de financiële balans en worden activa genoemd.
Gedurende de gebruiksperiode neemt de waarde af. Ofwel de activa worden
afgeschreven. De investeringen komen daardoor terug als afschrijfkosten
gedurende de gebruiksperiode. De investeringsuitgave wordt ineens betaald,
maar de kosten worden gespreid over de gebruiksperiode. Dit betekent dat er
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Het schema geeft aan hoe de kosten van de gemeentelijke
watertaken zijn opgebouwd. Investeringen zijn geen kosten
maar uitgaven. Pas bij het afschrijven van de investeringen
ontstaan er kosten, te weten de kapitaallasten. Dit zijn de
afschrijvingskosten plus rentekosten.

rentekosten zijn. De afschrijfkosten en rentekosten worden samen
kapitaallasten genoemd. De kapitaallasten zijn de kosten van de investering.
De BBV [1] heeft als basisregel dat rioleringsinvesteringen geactiveerd en
afgeschreven moeten worden.

2.2.2 Sparen
Het is ook mogelijk om eerst te sparen voor een investering. Dan kan, op het
moment van de investering, de uitgave ineens worden betaald uit het spaargeld.
In werkelijkheid zijn de terminologie en werkwijzen iets anders: De jaarlijkse
spaarbedragen worden dotaties genoemd. Deze dotaties komen niet in een
spaarpot terecht, maar in een voorziening. Een voorziening is geen reserve
waarover vrij beschikt kan worden. Het is geld dat apart wordt gehouden voor
een toekomstige verplichting (de investeringsuitgave). Voorzieningen zijn op de
balans daarom onderdeel van het vreemd vermogen en niet van het eigen
vermogen. Er staat immers een verplichting tegenover.
Bij sparen zijn de dotaties de kosten van de investering.
De BBV [1] staat toe dat dotaties worden gedaan aan een voorziening voor
toekomstige vervangingen. Op het moment van investeren wordt het bedrag uit
de voorziening in mindering gebracht op het te activeren bedrag. Als de
voorziening toereikend is, resteert er nihil om te activeren. De basisregel
‘activeren en afschrijven’ geldt alleen voor het restant, als het saldo in de
voorziening onvoldoende is om de hele investeringen te betalen.

2.2.3 Ineens
Gemeenten investeren elk jaar. Als het investeringsbedrag in alle jaren (vrijwel)
gelijk is, dan is er geen noodzaak om kosten te spreiden door te activeren of te
sparen. Immers, de uitgaven zijn dan gelijkmatig over de jaren verdeeld. Dit
wordt het ideaalcomplex genoemd.

samenvatting

In het ideaalcomplex zijn de jaarlijkse uitgaven en kosten gelijk. Ofwel, de
investeringsuitgaven worden ineens betaald. De BBV schrijft echter voor dat de
investeringen geactiveerd worden, uitgezonderd het deel dat aan de voorziening
wordt onttrokken. Maar jurisprudentie 2 geeft aan dat dotaties en onttrekkingen
aan de voorziening vlak na elkaar mogen gebeuren, zelfs in hetzelfde boekjaar.
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Bij sparen of betaling ineens verdwijnen de kapitaallasten. In
plaats daarvan worden bedragen gedoteerd aan een
voorziening, waaruit vervolgens de investering kan worden
betaald.

Boekhoudkundig wordt gewerkt met dotaties en onttrekkingen. Effectief komt het
erop neer dat de investeringen ineens betaald worden in het investeringsjaar.

2.3 Het moment waarop de kosten vallen
Het grootste verschil tussen de financieringsvormen is het moment waarop de
kosten vallen: voor, bij of na de investering. De periode waarin de kosten vallen
bepaalt ook wie de kosten betaalt. Immers, als nu gespaard wordt voor een
toekomstige investering, dan betalen de huidige inwoners en bedrijven die
investering via de huidige rioolheffing. Als nu een riool wordt vervangen met
activeren en afschrijven, dan wordt die investering betaald door de toekomstige
inwoners en bedrijven, tijdens de gebruiksperiode.
Bij een gelijkmatig investeringsniveau is het verschil op lange termijn niet
relevant. Immers, elke generatie betaalt dan evenveel. Maar bij veranderingen,
zoals het overstappen op een andere financieringsvorm, kan het verschil grote
gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: bij het overstappen van activeren naar sparen
moeten kapitaallasten uit het verleden worden betaald en spaarbedragen voor de
toekomst. Er zijn dan tijdelijk ‘dubbele’ lasten.
Rond de eeuwwisseling is bij veel gemeenten het omgekeerde
gebeurd. Naar aanleiding van nieuwe regelgeving werden
nieuwe investeringen geactiveerd, die voorheen ineens werden
betaald. Hierdoor brak een periode aan met lage lasten. De
investeringen in het verleden waren ineens betaald en gaven dus
geen kosten meer. En de kosten van de nieuwe investeringen
werden gespreid over de gebruiksperiode. In de jaren na een
overstap van ‘ineens’ naar ‘activeren’ zijn de kapitaallasten zeer
laag. Het voordeel is echter van tijdelijke aard. De kapitaallasten
worden elk jaar hoger, totdat de investeringen van het eerste jaar
volledig zijn afgeschreven. Pas dan zijn de afschrijvingen weer in evenwicht met
nieuwe investeringen. Riolen hebben een lange levensduur en vaak worden
afschrijvingstermijnen van 40 of 60 jaar gehanteerd. In dat geval duurt het 40 of
60 jaar voordat het evenwichtsniveau is bereikt. Een vervangingspiek kan ertoe
leiden dat de kosten nog verder stijgen.
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Bij het activeren van investeringen stapelen de kapitaallasten
zich op. Pas als de investeringen van het eerste jaar zijn
afgeschreven, ontstaat er een evenwicht. Vanaf dan komen
kapitaallasten van nieuwe investeringen in de plaats van de
lasten van de oude afbetaalde investeringen.
Veel gemeenten zijn begin deze eeuw op grotere schaal
gaan afschrijven. De kapitaallasten zitten nog in de stijgende
fase, zoals aangegeven door de rode pijl.

2.4 Soorten voorzieningen en reserve
In de Notitie riolering [3] van de commissie BBV is beschreven wanneer dotaties
aan een voorziening moeten of mogen plaatsvinden. Voor de riolering zijn drie
verschillende voorzieningen relevant:
 Voorziening ex. artikel 44 lid 1c BBV, voor kosten die in een volgend jaar
vallen. Deze voorziening is relevant bij ‘sparen’ voor groot onderhoud. Als er
gespaard wordt voor groot onderhoud, dan moeten die spaarbedragen
gedoteerd worden aan deze voorziening ex. artikel 44 lid 1c.
 Voorziening ex. artikel 44 lid 1d BBV: voor toekomstige
vervangingsinvesteringen. Deze voorziening is relevant bij ‘sparen’ voor
vervangingsinvesteringen.3 Als hiervoor gespaard wordt dan moeten die
spaarbedragen gedoteerd worden aan deze voorziening ex.artikel 44 lid 1d.
 Voorziening ex. artikel 44 lid 2 BBV: voor middelen die specifiek besteed
moeten worden. Deze voorziening is relevant bij vertraging van investeringen,
waardoor de kapitaallasten lager uitvallen dan begroot, maar waarvoor al wel
rioolheffing wordt ontvangen. Deze voorziening is verplicht als er overschotten
zijn door vertraging van investeringen. 4
Als het exploitatieresultaat van een jaar een overschot laat zien, dan voegden
gemeenten dit meestal toe aan de rioleringsreserve. Echter, het kan verplicht
zijn om het overschot te doteren aan de voorziening voor specifiek te besteden
middelen (lid 2). Dit is afhankelijk van hoe het overschot is ontstaan. Over het
deel dat het gevolg is van efficiëntievoordelen mag vrij worden beschikt, dus ook
aan een reserve worden toegevoegd. Als het overschot ‘tijdelijk’ is omdat de
kosten in een later jaar vallen, dan moet het aan de voorziening gedoteerd
worden.
Gemeenten hebben per 2015 massaal hun rioleringsreserves omgezet in een
voorziening. Veelal is dit gebeurd zonder onderscheid te maken in de oorsprong
van de reserve en is het gehele tegoed aan de voorziening gedoteerd. Het
onderscheid is van belang omdat over een reserve vrij beschikt kan worden en
over een voorziening niet.
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In deze regelgeving geldt voor vervangingsinvesteringen een ruime interpretatie. Hieronder
vallen ook investeringen om de riolering te laten blijven voldoen aan actuele eisen. Dergelijke
investeringen worden in het rioleringsbeheer vaak tot de verbeteringsmaatregelen gerekend.
De voorziening ex. artikel 44, lid 2 kan uit praktisch oogpunt worden samengevoegd met die
van artikel 44 lid 1d, want beide betreffen specifiek voor riolering geheven bedragen. Maar
administratief moet het onderscheid wel worden bijgehouden.
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De werking en regelgeving van de financiële aspecten is in
meerdere bijeenkomsten besproken met de financiële en
beleidsmedewerkers. Op 11 mei 2016 zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan bestuurders van de gemeenten.

2.5 Kostendekking
Op grond van de Gemeentewet5 mogen gemeenten een rioolheffing innen om de
kosten van de watertaken te dekken. Vrijwel alle gemeenten in Nederland
hebben een rioolheffing en in de meeste gevallen wordt daarmee het overgrote
deel van de kosten gedekt. Voor de rioolheffing geldt dat de geraamde
opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Kernpunten van de
regelgeving zijn:
 een rioolheffing mag (maar is niet verplicht);
 de rioleringskosten mogen ook (deels) uit andere middelen worden gedekt;
 de rioolheffing mag op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend zijn.
De werkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten wijken doorgaans af van de
begroting. Dat is toegestaan mits de begroting degelijk en reëel is. Afhankelijk
van de oorzaak van een overschot mag hierover vrij worden beschikt of moet het
worden gedoteerd aan de voorziening voor specifiek te besteden middelen.

2.6 Kostentoerekening
Bij de kostendekking door opbrengsten van de rioolheffing gaat het om “de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan” de gemeentelijke watertaken.
Al die kosten mogen aan de watertaken worden toegerekend. Verder is expliciet
in de wet vermeld dat ook de btw tot die kosten wordt gerekend.
Veelal rekenen gemeente niet alles toe wat toelaatbaar zou zijn. Het is in
Nederland ook voorgekomen dat (op een onderdeel) teveel werd toegerekend.
Dergelijke gevallen zijn in dit onderzoek niet geconstateerd.
In het volgende hoofdstuk is beschreven wat de Twentse gemeenten toerekenen
en in bijlage C vindt u enkele overzichtstabellen hierover. 3.2 Kostentoerekening
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Gemeentewet, artikel 228a
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3 Twentse werkwijzen
Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijzen zoals die nu door de Twentse
gemeenten worden toegepast.

3.1 Financieringsvormen
Op blad 8 en 9 zijn drie financieringsvormen in theorie beschreven.
Dit zijn de uiterste vormen. In de praktijk worden vaak tussenvormen
toegepast en is de financiering afhankelijk van het soort investering.
Ook de Twentse gemeenten passen verschillende financieringsvormen
toe. Zes gemeenten werken met dotaties aan een voorzieningen voor
een deel van hun investeringen. Het overige deel wordt geactiveerd.
De andere acht gemeenten activeren (vrijwel) alle investeringen. Een
van deze gemeenten gebruikt overschotten voor dotaties aan de
vervangingsvoorziening en een van de gemeente heeft besloten om
vanaf 2020 geleidelijk over te stappen op dotaties voor de rioolvervangingen.
In tabel 2 van bijlage C vindt u een overzicht van de toegepaste financieringsvormen per gemeente. De vorm dotaties/voorziening is te beschouwen als
“ineens betalen”. De zes gemeenten die dotaties gebruiken, sparen niet voor
vervangingen op lange termijn. Het saldo van de voorziening wordt aangewend
voor de vervanging in het huidige jaar of de eerstvolgende jaren.
tabel 2 Toegepaste financieringsvormen

3.2 Kostentoerekening
De mate waarin kosten ten laste worden gebracht van de watertaken, verschilt
per gemeente. Veelal wordt niet alles toegerekend wat toelaatbaar zou zijn en
ook de Twentse gemeenten rekenen niet alles toe. De tabellen in bijlage C geven
aan welke btw wordt toegerekend en welke toerekenbare kosten.
tabel 3 Werkwijzen btw-berekening
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Er zijn veel overeenkomsten, maar ook
verschillen in de kostentoerekening. Alle
tabel 4 Werkwijzen kostentoerekening
gemeenten rekenen de kosten toe van de
investeringen, beheerkosten, perceptiekosten en personeelslasten. Ook
baggerkosten worden doorbelast voor zover deze zijn gerelateerd aan
riooloverstorten of waterberging. Verschillen zitten met name in de toerekening
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De grafiek laat zien hoeveel er totaal wordt geïnvesteeerd
(heel Twente) en hoe die investeringen gefinancierd worden.
De oranje staven zijn investeringsbedragen die geactiveerd
worden. De groene staven is het deel dat direct wordt betaald
uit een vervangingsvoorziening

van btw en de deels toerekenbare kosten zoals straatvegen. Het
toerekenpercentage van de straatveegkosten varieert van 0 tot 75 procent. Bij de
btw-toerekening zijn de verschillen nog groter. Twee gemeenten rekenen
helemaal geen btw toe aan de rioolheffing, acht gemeente een (groot) deel en
vier gemeenten (vrijwel) volledig.
Bij alle gemeenten is de kosten toerekening niet 100%. Dat wil zeggen dat niet
alle kosten die toegerekend mogen worden ook daadwerkelijk toegerekend
worden. Bijvoorbeeld: Geen enkele gemeente rekent kosten van
hondenpoepvoorzieningen door aan de riolering, slechts een gemeente rekent
een deel van de (niet chemische) onkruidbestrijding toe en slechts drie
gemeenten een deel van de handhavingskosten (eerste controles).
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4 Verwachte kostenontwikkeling
Dit hoofdstuk beschrijft de te verwachten kostenontwikkeling op lange termijn als
de huidige werkwijzen worden voortgezet.

4.1 Niet te vergelijken
De onderzoeksresultaten tonen de kosten van verschillende gemeenten naast
elkaar. Al gauw ontstaat de verleiding om allerlei dingen met elkaar te
vergelijken. Daarom een waarschuwing: het vergelijken van een of enkele
aspecten leidt vaak tot ongegronde en foute conclusies. Een laag
rioolheffingstarief betekent niet dat een gemeente het ‘beter doet’. Wellicht heeft
die gemeente te weinig geïnvesteerd en is de riolering in slechte staat. Of de
bodemgesteldheid is beter, waardoor de rioolvervangingskosten lager zijn. En
per gemeente verschillen aspecten zoals de omvang van het buitengebied en de
aanwezigheid van kwetsbaar oppervlaktewater. Verder zegt een laag tarief
weinig als de investeringen geactiveerd zijn en dus nog betaald en afgelost
moeten worden. Ofwel, verschillen in tarief, of welk aspect dan ook, zegt niets
over de prestaties van een gemeente. Daarvoor zouden allerlei aspecten in
samenhang beschouwd moeten worden. Dit onderzoek gaat alleen over (enkele)
financiële aspecten en is niet geschikt als benchmark!

4.2 Kosten gaan sowieso stijgen
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De aanleg van riolering in nieuwe wijken wordt betaald uit de grondexploitatie en de meeste riolen zijn nog nooit vervangen. Dit betekent dat
er voor de meeste riolen nog nooit grote investeringen zijn gedaan die
uit de rioolheffing zijn betaald. Hier komt langzaamaan verandering.
Naarmate er meer riolen vervangen worden, komen er meer investeringen die uit de rioolheffing zijn of worden betaald. Als de rioleringsinvesteringen worden afgeschreven, dan veroorzaakt dit een grote
kostenstijging: Elk investeringsjaar leidt tot kapitaallasten, bovenop de
kapitaallasten van investeringen in eerdere jaren. De kosten blijven
stijgen totdat de eerste investeringen volledig zijn afgeschreven.
In de jaren 70 en 80 zijn veel woonwijken aangelegd en de riolen
daarvan zijn de komende decennia aan vervanging toe. Gemeenten
worden in de komende decennia geconfronteerd met de
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vervangingspiek van de riolering. De omvang en het tijdstip van de piek verschilt
per gemeente. Volgens de onderzoeksresultaten zullen de
vervangingsinvesteringen in Twente blijven stijgen tot circa 2045. Er zijn twee
gemeenten die geen vervangingspiek verwachten.
De onderzoeksresultaten geven aan dat de rioleringskosten in Twente de
komende decennia gemiddeld circa 70% stijgen, bovenop de prijspeilstijging.
Een derde oorzaak van de kostenstijging is de klimaatverandering. De vraag is
niet meer of er klimaatverandering gaande is, maar hoe groot deze zal worden
en hoe groot de effecten zullen zijn. Alle klimaatscenario’s van het KNMI geven
aan dat extreme neerslag heviger wordt en vooral vaker
zal voorkomen. Om de toenemende risico’s op
wateroverlast tegen te gaan zijn investeringen nodig, die
deels ten laste zullen komen van de riolering. De omvang
is nog onbekend.

4.3 Verwachte kostenontwikkeling
Op basis van de gemeentelijke gegevens is de
kostenontwikkeling op lange termijn berekend. In de
grafiek hiernaast zijn de kosten van alle 14 gemeenten bij
elkaar opgeteld. De beheerkosten en toegerekende kosten
blijven naar verwachting constant (zie blauwe staven in de
grafiek). De investeringskosten6 stijgen van circa 30
miljoen nu tot bijna 70 miljoen omstreeks 2060.
Enkele gemeenten werken met een vervangingsvoorziening. Dit is te zien aan de dotaties (groene staven). De
rode en oranje staven zijn de afschrijvings- en rentekosten,
ofwel de kapitaallasten van investeringen die niet uit
voorzieningen worden betaald.

samenvatting

Na de vervangingspiek nemen de kosten weer af, maar niet tot het niveau van
2016. Aan het eind van eeuw zullen –bij ongewijzigd beleid– de kapitaallasten
een evenwichtsniveau bereiken van circa 40 miljoen en de totale kosten tenderen
naar ongeveer 80 miljoen. Dit is exclusief prijspeilstijging en exclusief de kosten
van nog niet voorziene investeringen voor klimaatadaptatie.
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Som van kapitaallasten en dotaties
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4.4 Beleidsvrijheid
Een belangrijk aspect van de kostenontwikkeling is het stijgende aandeel van de
kapitaallasten in de totale kosten. Kapitaallasten zijn vaste kosten en beperken
daardoor de beleidsvrijheid. Dit is relevant bijvoorbeeld als er door nieuwe
technieken een beter of goedkoper alternatief voor riolen komt. Als er geen
beleidsvrijheid is, dan kunnen de bestaande financiële middelen niet worden
ingezet. Al worden riolen geheel overbodig, de kapitaallasten moeten betaald
worden. Het andere uiterste zijn dotaties. Deze kunnen van de ene op de andere
dag worden gestopt om de middelen anders in te zetten. Ook de beheerkosten
zijn beïnvloedbaar, maar veelal trager dan dotaties.

4.5 Rioolheffing
Tot slot van dit hoofdstuk is de grafiek nogmaals afgebeeld, met daarin het
benodigde rioolheffingstarief om de kosten te kunnen dekken. De zwarte lijn is
een indicatie voor het gemiddelde tarief in Twente. Op korte termijn kunnen
gemeenten het tarief beïnvloeden door meer of minder aan de voorzieningen te
onttrekken of te doteren. De zwarte lijn is dan ook bedoeld om de trend op lange
termijn aan te geven. Het gemiddelde tarief stijgt van € 221 in 2016 naar bijna
€ 350 in 2060 en
daalt dan weer
naar ± € 300 in
2090.

In het volgende hoofdstuk vindt
u hetzelfde soort grafiek voor de
varianten. In bijlage D staan de
grafieken voor de gemeenten
afzonderlijk.
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De staven in de grafiek zijn de
kosten. Daar doorheen zijn 4
lijnen afgebeeld. De beige lijn
zijn de investeringen. Het saldo
van de voorzieningen is
aangegeven met de groene lijn
(vervangingsvoorziening) en de
paarse lijn (voorziening voor
specifiek te besteden
middelen). De zwarte lijn is de
benodigde rioolheffing, met de
bedragen op de rechter y-as.
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5 Varianten
Dit hoofdstuk beschrijft de te verwachten kostenontwikkeling op lange termijn als
gemeenten meer of minder vanuit een vervangingsvoorziening investeren. Voor
elke gemeente zijn drie varianten doorgerekend:
 extreme variant afschrijven, waarbij vanaf heden alle investeringen volledig
worden geactiveerd en afgeschreven. Dit is een theoretische variant die het
minimale kostenniveau op korte termijn aangeeft.
 extreme variant dotaties, waarbij na verloop van enkele jaren investeringen
volledig vanuit een voorziening worden betaald. Dit is een theoretische variant
die het minimale kostenniveau op lange termijn aangeeft.
 mogelijke variant / alternatief, waarbij gemeenten geleidelijk minder activeren
en afschrijven. Deze variant verschilt per gemeente en is in overleg met
betrokken medewerkers samengesteld. 7
NB: Alle bedragen en grafieken zijn in prijspeil 2016 en alle varianten gaan uit
van 1,5% inflatie. De rekenrente en de afschrijvingstermijnen zijn conform de
werkwijze van de betreffende gemeente. Deze parameters hebben een grote
invloed op de kostenontwikkeling op lange termijn.

5.1 Extreme varianten
Op de volgende pagina staan de grafieken van de varianten “alles afschrijven” en
“alles dotaties”, voor alle Twentse gemeenten bij elkaar opgeteld. De verschillen
zijn groot en opvallend. In de variant “alles activeren” stijgen de kosten geleidelijk
van € 57 miljoen nu naar € 102 miljoen omstreeks 2070. Daarna dalen de kosten
weer en uiteindelijk zullen de kosten zich stabiliseren rond € 90 miljoen. De
kosten bestaan dan uit circa 1/3 deel beheer- en toegerekende kosten en circa
2/3 deel kapitaallasten.
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In de variant “alles dotaties” is er een plotselinge kostenstijging naar € 90 miljoen,
waarna de kosten hoog blijven met een maximum van € 98 miljoen rond 2040.
Daarna dalen de kosten geleidelijk tot € 65 miljoen in 2090. De kosten
stabiliseren zich rond € 70 miljoen. Daarvan is circa 2/5 deel beheer- en
toegerekende kosten en circa 3/5 dotaties.
7

De alternatieve variant is geen voorstel, maar slechts een mogelijke variant. Hierop zijn allerlei
variaties mogelijk.
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De varianten met dotaties komen overeen met de
financieringsvorm “ineens betalen”, omdat het saldo van de
vervangingsvoorziening direct wordt aangewend. Er zijn
geen varianten uitgewerkt van “sparen” voor investeringen
op lange termijn.

‘terugverdientijd’
In de variant “alles dotaties” zijn de kosten op korte
termijn hoger. Dat houdt aan tot 2050, waarna de
kosten lager zijn dan in de variant “alles activeren”.
Vervolgens duurt het nog 35 jaar (t/m 2085) voordat de
hogere kosten uit de eerste periode zijn terugverdiend.
Daarna blijven de kosten van de variant “alles dotaties”
structureel lager. Het verschil is ruim € 30 miljoen in de
periode 2080-2090. Daarna loopt het verschil terug tot
uiteindelijk € 20 à 25 miljoen per jaar.
kostenstijging
De variant “alles dotaties” lijkt aantrekkelijk op lange
termijn, maar geeft een abrupte kostenstijging
omstreeks 2017. Dit wordt veroorzaakt door dubbele
lasten: er worden dotaties gedaan, terwijl er nog
kapitaallasten zijn van investeringen uit het verleden.
De abrupte stijging kan worden beperkt door de
dotaties geleidelijk te verhogen. Dit is uitgewerkt in de
variant “Alternatief”.

5.2 Alternatief
Voor elke gemeente afzonderlijk is gekeken naar
mogelijkheden om geleidelijk meer investeringen via
dotaties te financieren. Voor gemeenten die al met
dotaties werken, betekent dit slechts een kleine
wijziging. Bijvoorbeeld het toepassen van de
dotatiewerkwijze op meer soorten investeringen. Voor
gemeenten die nog niet met dotaties werken is een
variant berekend waarbij geleidelijk wordt overgestapt
op dotaties.
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Op de volgende pagina staat de grafiek waarin de
alternatieve varianten van alle gemeenten bij elkaar
zijn opgeteld. De totale kosten nemen geleidelijk toe tot
€ 98 miljoen omstreeks 2045. Daarna is er een
geleidelijke daling. In 2090 zijn de kosten nog € 75
miljoen. Uiteindelijk worden de kosten van de
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alternatieve variant gelijk aan de variant “alles
dotaties”. Het verschil is dat het langer duurt voordat
de kostendaling volledig is bereikt.
Ter vergelijking is nogmaals de grafiek van de huidige
financieringsvormen weergegeven. De vier varianten
verschillen in het moment van de kostenpiek en in de
uiteindelijke kostenopbouw, als volgt:
tabel 1

alles
huidige
activeren werkw.

stijging
1e 20 jaar

geleidelijk geleidelijk geleidelijk abrupt
1,3 %/jr 1,7 %/jr 2,1 %/jr 2,3 %/jr

piek

in 2045
€ 98

in 2040
€ 99

€ 0
€ 63
€ 32
+ ——
€ 95

€ 12
€ 41
€ 31
+ ——
€ 84

€ 33
€ 12
€ 31
+ ——
€ 75

€ 35
€ 0
€ 31
+ ——
€ 66

uiteindelijk (evenwicht) 8
- dotaties
€ 0
± € 15
- kapitaallast ± € 60
± € 40
- overig
€ 31
€ 31
+ ——
+ ——
- totaal
± € 90
± € 85

± € 40
€ 0
€ 31
+ ——
± € 70

± € 40
€ 0
€ 31
+ ——
± € 70

beleidsvrijheid (uiteindelijk)
beïnvloedbaar 33%
35%
volledig vrij
0%
18%

40%
60%

40%
60%

De vier varianten voor de gemeenten afzonderlijk zijn
opgenomen in bijlage D
8

20

alles
dotaties

in 2061
€ 97

- totaal

inhoud

alternatief

in 2068
€ 103

kosten 2090
- dotaties
- kapitaallast
- overig

samenvatting

totalen per variant [€ x 1 miljoen]

variant

Het uiteindelijke evenwichtsniveau is afhankelijk van het
investeringsbedrag per jaar. Omdat dit fluctueert zijn voor
het evenwichtsniveau afgeronde bedragen vermeld.
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6 Gemeentelijke financiën als geheel
Voor de watertaken bestaat een aparte heffing. Hierdoor zijn de financiën van de
watertaken als het ware een zelfstandig onderdeel binnen de gemeentelijke
financiën. Maar de onderdelen staan niet helemaal los van elkaar. Dit hoofdstuk
beschrijft op welke punten de financiën van de watertaken invloed heeft op de
gemeentelijke financiën als geheel.

6.1 Algemene middelen
6.1.1 Tekorten en overschotten
Een rioolheffing is niet verplicht en hoeft ook niet kostendekkend te zijn. Het is
dan ook toegestaan om (een deel van) de kosten te dekken door bijdragen vanuit
de algemene middelen. Deze werkwijze wordt echter door geen van de Twentse
gemeenten toegepast (op begrotingsbasis).
Na afloop van een boekjaar kan blijken dat er in een boekjaar een tekort of
overschot is gerealiseerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 moeten overschotten
ten gevolge van vertragingen worden gedoteerd aan de voorziening voor
specifiek te besteden middelen. Andere soorten overschotten, zoals efficiëntievoordelen zijn vrij besteedbaar. Echter, voor zover bekend, doteren de
gemeenten ook dergelijke overschotten aan de voorziening (voorheen reserve).
Realisatietekorten moeten worden aangevuld, hetgeen gevolgen kan hebben
voor de algemene middelen. In de praktijk komt dit niet of zelden voor, doordat:
 veel gemeenten kampen met vertraging t.o.v. de investeringsplanning,
waardoor er vaker overschotten dan tekorten optreden;
 eventuele tekorten tot 2015 aangevuld konden worden vanuit de reserve.

6.1.2 Rentevoordeel
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Gemeenten sluiten doorgaans geen aparte leningen af voor hun rioleringsinvesteringen. In plaats daarvan wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van
alle beleidsvelden samen. Indien nodig wordt een lening afgesloten voor het
geheel. Van alle uitstaande leningen kan de gemiddelde rente worden bepaald.
Dat zijn de werkelijke rentekosten die de gemeente betaalt voor haar schulden.
Op basis van dit gemiddelde wordt de rekenrente bepaald voor het doorberekenen van rentekosten naar de verschillende beleidsvelden.
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Als er een verschil is tussen de rekenrente en de werkelijke rentekosten, dan
komt dit ten laste of ten gunste van de algemene middelen. Om solide te
begroten is de rekenrente vaak net iets hoger dan de werkelijke rentekosten. Bij
realisatie komt het rentevoordeel ten gunste van de algemene middelen.
Eind 2015, bij de gegevensinventarisatie van dit onderzoek, is de deelnemende
gemeenten gevraagd naar hun werkelijke rentekosten (zie laatste regel tabel 2).
Volgens de verstrekte gegevens is dit percentage gemiddeld 0,51% hoger dan
de rekenrentes van 2015. Veel gemeenten verlagen hun rekenrente per 2016 of
2017. Het verschil met de rekenrentes van 2016 is 0,27%.
De boekwaarde van de geactiveerde rioleringsinvesteringen bedraagt € 328
miljoen in 2015 en € 350 miljoen in 2016 (alle gemeenten samen). Bij genoemde
verschilpercentages van 0,51% en 0,27% is het rentevoordeel € 1,7 miljoen in
2015 en € 1,0 miljoen in 2016.
Als gemeenten overstappen van activeren naar dotaties, dan vermindert de
behoefte aan leningen en daarmee ook het rentevoordeel voor de algemene
middelen. Dit is een aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden
bij een eventuele overstap. Dit zou gecompenseerd kunnen worden door een
groter deel van de toerekenbare kosten aan de riolering toe te rekenen.

6.2 Financiële positie
6.2.1 Houdbare overheidsfinanciën (EMU-saldo)
In de Wet houdbare overheidsfinanciën [2] van 11 december 2013 is ook een rol
weggelegd voor de lokale overheden. Dit is onder andere uitgewerkt in de
brochure “Houdbare gemeentefinanciën” van de VNG [5]. Relevant is de “netto
schuldquote”, ofwel de verhouding tussen de (toekomstige) netto schuld en de
inkomsten van de gemeente.

samenvatting

De financieringsvorm dotaties/voorziening vermindert de schuldpositie van de
gemeente en heeft daardoor een positief effect op de netto schuldquote. Echter,
doordat rentekosten worden bespaard, dalen de totale kosten en daarmee de
maximaal te innen rioolheffing. Ofwel, niet alleen de schuldpositie maar ook de
inkomsten dalen. Hierdoor is de positieve invloed op de netto schuldquote
beperkt.
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6.2.2 Solvabiliteit
De financiële positie van de gemeente wordt vaak uitgedrukt met de solvabiliteit.
Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (bezittingen
versus schulden).
De financieringsvorm dotaties/voorziening vermindert de schuldpositie van de
gemeente en heeft daardoor een positief effect op de solvabiliteit. Echter, op
papier daalt ook het eigen vermogen, doordat investeringen niet geactiveerd
worden en daardoor niet zichtbaar zijn op de balans. Als het eigen vermogen
kleiner is dan het vreemd vermogen en beiden dalen, dan wordt het
solvabiliteitspercentage kleiner.
Het beschreven nadelig effect treedt alleen op als:
 het eigen vermogen kleiner is dan het vreemd vermogen,
 ineens betaalde investeringen niet op de balans worden gezet
 en alleen naar de bezittingen op papier wordt gekeken.
In alle andere gevallen heeft de financieringsvorm dotaties/voorziening een
positief effect op de solvabiliteit.

Solvabiliteit bij een dalend vermogen
 Bij een klein eigen vermogen, zoals EV / VV = 30 / 70%
is de solvabiliteit kleiner dan 1, namelijk 30/70 =0,43.
Als EV en VV dalen, bijvoorbeeld EV / VV = 25 / 65%
dan daalt de solvabiliteit, namelijk 25/65 = 0,38.
 Bij een groot eigen vermogen, zoals EV / VV = 70 / 30%
is de solvabiliteit groter dan 1, namelijk 30/70 =2,33.
Als EV en VV dalen, bijvoorbeeld EV / VV = 65 / 25%
dan stijgt de solvabiliteit, namelijk 65/25 = 2,60.
Bezittingen op de balans
Een balans van een gemeente heeft een andere betekenis
dan bij (commerciële) bedrijven. Voor gemeenten is het niet
noodzakelijk om alle bezittingen op de balans te zetten,
zeker niet als de bezittingen niet verhandelbaar zijn en geen
middelen genereren. Voor bedrijven is het gangbaar om alle
bezittingen op de balans te zetten, ook als deze ineens met
eigen geld zijn betaald.

6.2.3 Leencapaciteit
Voor de leencapaciteit van een gemeente is met name de
schuldenlast bepalend. De financieringsvorm
dotaties/voorziening vermindert de schuldpositie van de
gemeente en heeft daardoor een positief effect op de
leencapaciteit. Het positief effect wordt deels teniet gedaan
doordat ook de inkomsten dalen (minder kosten is minder
rioolheffing). De bezittingen zijn minder relevant omdat de
riolen niet verhandelbaar zijn. Zij hebben vooral betekenis als
middel om opbrengsten voor de gemeente te genereren
(rioolheffing).

samenvatting
De grafiek toont de boekwaarde van alle investeringen voor de vier
varianten. Dit is het totale bedrag aan uitgaven dat nog afgeschreven
moet worden.
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7 Voor-/nadelen en
aandachtspunten
Dit hoofdstuk bevat een opsomming van de voor- en nadelen van
financieringsvormen en enkele aandachtspunten bij de overstap naar een andere
financieringsvorm.

7.1 Voordelen van afschrijven
7.1.1 Spreiding van kosten
Het voordeel van activeren en afschrijven is dat de kosten worden gespreid over
de gebruiksperiode. Dit leidt tot stabiele kosten, zelfs als de investeringen van
jaar tot jaar fluctueren. Bij betaling ineens zijn de kosten alleen stabiel als elk jaar
evenveel wordt geïnvesteerd, of als het saldo van de voorziening over meerdere
jaren wordt opgebouwd.

7.1.2 Gebruiker betaalt
Bij activeren en afschrijven vallen de kosten in de gebruiksperiode. Hierdoor
betalen bewoners en bedrijven rioolheffing voor de riolen die op dat moment in
gebruik zijn. Bij betaling ineens wordt de rioolheffing ingezet voor de
rioolvervangingen in het betreffende of daaropvolgende jaar. De rioolheffing
wordt dan besteed aan een investering en veel bewoners zullen niet de gehele
gebruiksperiode van die investering meemaken.
Het aspect ‘betalen in de gebruiksperiode’ kan gezien worden als een voordeel,
of als niet relevant. Dit is afhankelijk van uw invalshoek.

7.2 Voordelen van ineens betalen (dotaties)
7.2.1 Beleidsvrijheid
samenvatting
inhoud
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Een belangrijk voordeel van dotaties is behoud van beleidsvrijheid. Bij een besluit
om niet te investeren kunnen dotaties direct worden gestopt en kunnen de
middelen anders worden ingezet. Bij activeren neemt de beleidsvrijheid juist af:
Naarmate de kapitaallasten van rioolvervangingen zich opstapelen, moet een
steeds groter deel van de beschikbare middelen hieraan worden besteed. Als
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Bij betaling ineens wordt in
een jaar de vervanging van
een riool betaald. Aan andere
riolen wordt niets betaald.

Bij afschrijven wordt in een
jaar een klein deel betaald
van elk riool dat in het
verleden is vervangen.

rioolvervangingen worden geactiveerd, dan zal over enkele decennia het
merendeel van de kosten uit kapitaallasten bestaan. Dit zijn vaste lasten en de
daaraan te besteden middelen kunnen niet anders worden ingezet.

7.2.2 Besparen op rentekosten
Een ander voordeel van ineens betalen is kostenbesparing. De kosten van
investeringen zijn beduidend lager dan bij activeren en afschrijven. De afbeelding
hiernaast toont de extra kosten in geval van afschrijven over 40 jaar, met 3,5%
rente en 1,5% inflatie. In dit voorbeeld zijn bij een investering van € 1,0 miljoen
de rentekosten € 0,72 miljoen. Maar afschrijvingen en rente hoeven pas later
betaald te worden, over een periode van 40 jaar. Door de prijspeilcorrectie
worden de extra kosten lager. De gecorrigeerde kapitaallasten zijn totaal € 1,34
miljoen. Ofwel, de kosten van € 1,0 miljoen investeren zijn € 1,34 miljoen. De
kosten zijn 34% hoger dan bij betaling ineens uit een vervangingsvoorziening.
De tweede grafiek laat de extra kosten van activeren zien bij andere
afschrijvingstermijnen, wederom in geval van 3,5% rente en 1,5% inflatie.
Ineens betalen geeft een kostenbesparing zolang de rente hoger is dan
de inflatie.

7.2.3 Financiële positie
Het derde voordeel van ineens betalen is een betere financiële positie
van de gemeente, doordat de schulden afnemen (minder vreemd
vermogen). Dit is toegelicht in 6.2 Financiële positie

7.3 Overstappen van dotaties naar afschrijven

samenvatting
inhoud
25

Aandachtspunt bij deze overstap is de prioriteit van lage kosten. Als
een gemeente haar vervangingen via dotaties (heeft) betaald en ineens
overstapt op afschrijven, dan dalen de kosten spectaculair. Direct na de
overstap zijn er geen dotatiekosten meer, geen kapitaallasten uit het verleden en
de kosten van nieuwe investeringen worden gespreid over de toekomstige
gebruiksperiode. Er zijn dan grote investeringen mogelijk zonder dat dit invloed
lijkt te hebben op de rioolheffing. Het voordeel is tijdelijk. De investeringen
hebben wel degelijk invloed, maar dit wordt pas merkbaar in latere jaren,
naarmate de kapitaallasten zich opstapelen. Daarom moet de aandacht voor het
minimaliseren van kosten worden vastgehouden, ondanks de lage kosten en
heffingstarieven vlak na de overstap.
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7.4 Overstappen van afschrijven naar dotaties
Het overstappen van afschrijven op dotaties vergt middelen om de tijdelijk hogere
kosten te dekken. Dit maakt de overstap onaantrekkelijk op korte termijn, met
name als er veel kapitaallasten uit het verleden zijn. Daarom wordt een overstap
meestal geleidelijk ingevoerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de
volgende aandachtspunten:
 Het overstappen op dotaties gebeurt doorgaans omwille van de lange termijn
effecten. Uitleg van de beweegredenen vereist heldere communicatie,
afgestemd op het kennisniveau van de betreffende ambtenaren, bestuurders
en inwoners.
 Eventuele verschillen tussen de rekenrente en de werkelijke rentekosten
komen doorgaans ten gunste van de algemene middelen. Na de overstap
worden rentekosten bespaard op het product riolering, maar als de werkelijke
rentekosten lager zijn dan de rekenrente, dan wordt de kostenbesparing deels
teniet gedaan door een kleiner rentevoordeel voor de algemene middelen. Bij
een groot verschil is dit een aandachtspunt bij het overstappen. Het eventuele
rentevoordeel voor de algemene middelen verdwijnt niet ineens, maar
geleidelijk (evenredig met de geleidelijke daling van de kapitaallasten).
 Na de overstap gaan de kapitaallasten direct dalen, maar het kan lang duren
voordat deze geheel verdwijnen. De duur is afhankelijk van de
afschrijvingstermijnen en de snelheid van overstappen.

7.5 Bestuursakkoord Water
Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water (BAW)[8] zijn besparingsdoelen
geformuleerd voor 2020 (“beperken kostenstijging”). De realisatie hiervan wordt
(mede) gemeten aan de hand van de rioolheffing in 2020. Bij afschrijven zijn de
kosten op korte termijn laag. In die zin helpt afschrijven om lage kosten in 2020
te bereiken. Het overstappen op dotaties heeft een averechts effect. Echter, het
BAW gaat over structurele besparingen per 2020. De besparingen moeten
blijvend zijn en dat is bij afschrijven niet het geval. Met dotaties kan wel een
structurele kostenbesparing worden bereikt, maar niet op korte termijn.
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8 Conclusies
Dit hoofdstuk herhaalt puntsgewijs de belangrijkste
conclusies van het onderzoek.

8.1 Hoofdconclusie
De conclusie van dit onderzoek is dat de financieringsvorm
van investeringen in de gemeentelijke watertaken een grote
invloed heeft op de kosten:
 de financieringsvorm beïnvloedt het soort kosten (vast
versus wijzigbaar);
 als rente en inflatie van elkaar verschillen, dan heeft de
financieringsvorm invloed op het kostenniveau op lange termijn;
 bij het ineens overstappen naar een andere financieringsvorm wijzigen de
totale jaarlijkse kosten meteen. Vervolgens tenderen de kosten geleidelijk
naar een nieuw evenwichtsniveau. Het effect op de kapitaallasten is het eerste
jaar klein en wordt elk jaar groter. Na een overstap duurt het duurt 50 à 80 jaar
voordat de kosten een nieuw evenwichtsniveau bereiken.
Iedere financieringsvorm heeft voor- en nadelen. Deze zijn in dit onderzoek
beschreven, maar niet tegen elkaar afgewogen. Ook de maatschappelijke en
organisatorische aspecten zijn niet in dit onderzoek betrokken.

8.2 Financieringsvormen
De regelgeving biedt mogelijkheden om investeringen vooraf, ineens of
achteraf te betalen. Bij betaling vooraf of ineens moeten bedragen aan een
vervangingsvoorziening worden gedoteerd, waaruit vervolgens de
investeringen worden betaald. Bij betaling achteraf moeten de investeringen
worden geactiveerd en afgeschreven.
Voordelen van activeren en afschrijven

samenvatting

 Activeren en afschrijven leidt tot stabiele kosten, ook als de investeringen
per jaar fluctueren.
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De grafiek hierboven laat zien hoe de beleidsvrijheid zich
ontwikkelt in de vier varianten. De doorgetrokken lijn is het
aandeel van de kosten dat vrij besteedbaar is. De gestippelde
lijn is het aandeel dat vrij of beïnvloedbaar is.
Onderstaande grafiek toont de totale kosten per jaar, in het
huidige prijspeil. Bij de varianten met dotaties zijn de kosten tot
halverwege deze eeuw hoger en daarna lager (voor Twente als
geheel).

 Bij activeren en afschrijven vallen de kosten in de gebruiksperiode, waardoor
de bewoners en bedrijven, via de rioolheffing, betalen voor de riolen waar zij
op dat moment gebruik van maken.
Voordelen van dotaties aan een voorziening
 Bij dotaties behoudt de gemeente beleidsvrijheid bij het inzetten van de
opbrengsten van de rioolheffing.
 Bij dotaties zijn de kosten van investeringen lager dan bij activeren en
afschrijven.
 Dotaties verbeteren de financiële positie van de gemeente.

8.3 Gemeentelijke financiën
De financieringsvorm heeft slechts beperkte invloed op de gemeentelijke
financiën als geheel. Alleen als er groot verschil is tussen de rekenrente en de
werkelijke rentekosten, dan heeft de financieringsvorm significante gevolgen voor
de begroting van de gemeente als geheel. Bij een overstap van afschrijven naar
dotaties zullen de kapitaallasten langzaam afnemen en daarmee ook eventuele
rentevoordelen die ten gunste komen van de algemene middelen.

8.4 Werkwijzen in Twente
De werkwijzen van de Twentse gemeenten verschillen van elkaar. De grootste
verschillen zijn:
 de toegepaste financieringsvorm;
 de gehanteerde afschrijvingstermijnen en rekenrentes;
 de toerekening van de btw en de deels toerekenbare kosten;

8.5 Kostenontwikkeling in Twente

samenvatting

De kosten van de gemeentelijke watertaken gaan stijgen, ongeacht welke
financieringsvorm wordt gehanteerd. Maar de financieringsvorm heeft wel
degelijk invloed. Er zijn vier effecten:
 de snelheid van de kostenstijging in de komende decennia
 de hoogte en het moment van de kostenpiek;
 de hoogte van de kosten in het uiteindelijke evenwichtsniveau;
 de samenstelling van de kosten en daarmee de toekomstige beleidsvrijheid.
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Bij afschrijven en activeren is de kostenstijging minder steil, valt de piek later, is
het uiteindelijke kostenniveau hoger en is het aandeel vaste kosten hoog. Bij
dotaties is dit tegengesteld. De resultaten zijn vermeld in tabel 1 die hiernaast
nogmaals is afgebeeld.

herhaling tabel 1: totalen per variant [€ x 1 miljoen]

variant

alles
activeren

stijging
1e 20 jaar

geleidelijk
1,3 %/jr

piek
kosten 2090
- dotaties
- kapitaallast
- overig
- totaal

29

Onderzoek naar de financiering van investeringen in de riolering , 16.017/3, 7 mei 2016

geleidelijk geleidelijk
1,7 %/jr
2,1 %/jr

alles
dotaties
abrupt
2,3 %/jr

in 2061
€ 97

in 2045
€ 98

in 2040
€ 99

€ 0
€ 63
€ 32
+ ——
€ 95

€ 12
€ 41
€ 31
+ ——
€ 84

€ 33
€ 12
€ 31
+ ——
€ 75

€ 35
€ 0
€ 31
+ ——
€ 66

± € 15
± € 40
€ 31
+ ——
± € 85

± € 40
€ 0
€ 31
+ ——
± € 70

± € 40
€ 0
€ 31
+ ——
± € 70

35%
18%

40%
60%

40%
60%

beleidsvrijheid (uiteindelijk)
beïnvloedbaar
33%
volledig vrij
0%

inhoud

alternatief

in 2068
€ 103

uiteindelijk (evenwicht) 1
- dotaties
€ 0
- kapitaallast
± € 60
- overig
€ 31
+ ——
- totaal
± € 90
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Bijlagen

bijlage A – Afkortingen
BAW

Bestuursakkoord Water (literatuur [8])

BBV

Besluit begroting en verantwoording (literatuur [1])

btw

Belasting op toegevoegde waarde (omzetbelasting)

EMU

Economische en Monetaire Unie

EV

Eigen vermogen

TWN

Twents Waternet (zie www.twentswaternet.nl)

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VV

Vreemd vermogen

samenvatting
inhoud
33

Onderzoek naar de financiering van investeringen in de riolering , 16.017/3, 7 mei 2016

Bijlagen

bijlage B – Begrippenlijst
Activeren
Activeren is een boekhoudkundige term en wil zeggen dat de
waarde van bezittingen (activa) op de financiële balans wordt gezet.
Vervolgens wordt de waarde in meerdere jaren afgeschreven, totdat
de boekhoudkundige waarde nihil is (einde economische
levensduur).
Dotatie
Toevoeging aan een voorziening. Dotaties zijn kosten. Dit betekent
dat de kosten vallen in het jaar waarin de dotatie aan de
voorziening plaatsvindt.
Kapitaallasten
Afschrijvingskosten plus rentekosten
Rekenrente
Intern rekenpercentage waarmee rentekosten aan producten of
afdelingen worden toegerekend.
Reserve
Deel van het eigen vermogen, doorgaans opgebouwd met
overschotten (winsten) in eerdere jaren. Reserves zijn doorgaans
vrij besteedbaar, tenzij het saldo aan regels moet voldoen (zoals
wettelijke reserves en statutaire reserves).

samenvatting

Voorziening
Boekhoudkundige grootboekrekening van gelden die apart zijn
gezegd om een toekomstige verplichting te kunnen voldoen. Het
saldo van de voorziening is bestemd voor de toekomstige
verplichting en niet voor andere doeleinden inzetbaar.
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