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‘Inspreektekst’ 30 november 2021, commissie Grondgebied 

 

PROGRAMMA WATER GEMEENTEN BLOEMENDAAL EN HEEMSTEDE 2022 T/M 2026 

FINANCIËLE ONDERBOUWING BLOEMENDAAL 

   

Meneer de Voorzitter, dames en heren,  

 

Ik herinner u er aan dat op 28 september 2017 een soortgelijk plan om te gaan sparen 

voor het riool ook is voorgesteld. Dat is toen onder aanvoering van de heer Boeijnk 

toenmalige fractievoorzitter van de VVD door uw raad verworpen. 

Onbegrijpelijk waarom nu weer? 

 

De kosten van het riool in Bloemendaal worden over de inwoners van Bloemendaal 

verdeeld.  

 

Het geld voor investeringen wordt geleend en terugbetaald met rente. Afschrijvingen 

lopen gelijk met de aflossingen. Dat is een transparant systeem. Als inwoner betaal naar 

mate je nut van hebt.  

 

Het voorstel leidt tot verhoging van heffing. Het laat burgers betalen voor iets waar ze 

geen nut van hebben. 

 

De rioolpijpen in de Krullenlaan, waar ik woon, zijn 10 jaar geleden vervangen. Die gaan 

nog zeker nog 60 jaar mee.  

Nu betaal ik ieder jaar 1/70 deel van de kosten van die pijp. 

 

In het voorgestelde systeem blijft ik dat betalen, maar moet ik ook nog gaan betalen 

voor de pijp die over 60 jaar wordt vervangen. Daar heb ik geen nut meer van. 

 

Ik heb duizenden rapporten gelezen, ook over die financiële aspecten van afvalwater. Dit 

Rapport behoort tot een van de slechtste die ik ooit heb gezien.  

 

Onbekend is wie de opdracht voor het Rapport heeft gegeven, aan wie het is gericht en 

wat de opdracht was. 

 

De opdracht lijkt te zijn geweest: ‘Maak een rapport met de conclusie is dat er een ander 

systeem moet komen’. 

 



2/3 

In Rapport staat “We hebben ons laten adviseren over het huidige financieringsmodel. 

Het advies is om het financieringsmodel te heroverwegen.” 

 

Wie heeft geadviseerd is onbekend. Het advies zit er ook niet bij.  

 

Een materiele activa prognose voor een periode van 70 jaar voor een rioolstelsel in 

Bloemendaal is al welhaast onmogelijk.  

 

Het is ondenkbaar om een financieel model met enige betekenis te maken over een 

periode van 70 jaar over iets met zoveel onbekende grootheden. 

 

Zelfs de aannamen zijn totaal niet realistisch. 

 

Met gaat uit 1% rente en 1,6% inflatie (over 70 jaar), wetende dat de huidige waarden al 

totaal anders zijn, De toekomst is niet te voorspellen (zeker niet voor 70 jaar). 

 

Er staat dat de geadviseerde methode de gemeente ongeveer 2 miljoen euro oplevert. 

 

Hoe, op welke wijze en wanneer is volstrek onduidelijk.  

Het gebruikte algoritme ontbreekt. 

 

Er had ook kunnen staan een nadeel van 2 miljoen of een voordeel van 6 miljoen. En is 

dat dan ‘nominaal’ of ‘contant’ geld? 

 

Een bedrag van 70 miljoen over 70 jaar contant tegen 1% of tegen 1,1 % levert alleen al 

een verschil op van 2,3 miljoen.  

 

Wat wordt opgemerkt over het BTW-compensatiefonds slaat kant noch wal.  

 

De auteurs hebben de Wet op het BTW-compensatiefonds wellicht nooit gelezen en als ze 

dat wel hebben gedaan, hebben ze er blijkbaar niets van begrepen.  

 

Voorstel is de rioolheffing jaarlijks met 1,8% boven het inflatiepercentage te verhogen.  

Dat zal haast zeker leiden tot een niet verbindende heffingsverordeningen. Vergelijk 

recent de rechter over 2019. 

   

Het financiële deel van het Programma zou ik niet onvriendelijk bedoeld ‘Gezwollen 

Gezever over Gebakken Lucht’ willen noemen. 



3/3 

 

Ik geeft u sterk in overweging om het voorstel te verwerpen. 

 

Rob Vermeulen, 

 

 

30 november 2021 


