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Benchmark
Rioleringszorg
In 2010 hebben alle gemeenten meegedaan aan de Benchmark Rioleringszorg, een
combinatie van prestatiemeting, kostenvergelijking en leren van elkaar. In 2013
vindt de benchmark opnieuw plaats.
Riolering op orde
Uit de benchmark 2010 blijkt dat gemeenten het riool op orde hebben:
• Verouderde riolen worden op tijd vervangen
• Gemeenten pakken wateroverlast aan en houden rekening met klimaatveranderingen
• Hoogste aansluitgraad in Europa, bijna overal goede waterkwaliteit
• Afvoer kan nagenoeg altijd (laagste uitval van alle nutsvoorzieningen)
• Burgers kennen - én waarderen - de functies van de riolering
• Toenemende kwetsbaarheid door een tekort aan vakmensen bij een groeiend
gemeentelijk takenpakket.
Impact van het Bestuursakkoord water
In de periode 2011-2020 blijven gemeenten in het riool investeren, in verband met (1)
rioolvervanging vanwege het einde van de levensduur van de riolering en (2)
milieumaatregelen. Volgens de benchmark 2010 vergt dat in deze periode een
investering van € 9 miljard. Om de in het Bestuursakkoord Water beoogde
kostenbesparingen van € 210 miljoen te halen, zal op de investeringen gemiddeld 25%
bespaard moeten worden.
In 2013 herhaling van de benchmark
Recent hebben VNG en RIONED gemeenten geïnformeerd over de benchmark 2013. Zij
verwachten dat wederom alle gemeenten meedoen. De nieuwe benchmark zal ook de
vorderingen vanuit de regionale samenwerking en de doelmatigheidswinst naar
aanleiding van het bestuursakkoord in beeld brengen.
Voorjaar 2013 ontvangen de gemeenten de vragenlijst voor de nieuwe benchmark, in het
najaar zullen de uitkomsten gerapporteerd worden.
Resultaten per gemeente en vervolg
In de benchmark ontvangt iedere deelnemende gemeente eind 2013 een rapport waarin
de eigen resultaten vergeleken worden met die van andere gemeenten. Veel gemeenten
bekijken aansluitend in regionaal verband wat zij van elkaar kunnen leren en op welke
wijze zij beter kunnen samenwerken.
Meer informatie
Volg de ontwikkelingen op www.benchmarkrioleringszorg.nl en neem voor aanvullende
informatie contact op met projectmanager Eric Oosterom (benchmark@rioned.org en
0318-631111).

