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1

INLEIDING

1.1

Doel
Het landelijke feitenonderzoek heeft laten zien dat de autonome kostenstijging tot 2020
vrijwel tot staan gebracht kan worden door binnen de waterketen de doelmatigheid te
vergroten. Belangrijke mechanismen hierbij zijn het bundelen van kennis en capaciteit en
het verder professionaliseren van werkprocessen. De bevindingen uit het
feitenonderzoek staan centraal in het Bestuursakkoord Water. De bal ligt nu bij de regio’s
om via regionale feitenonderzoeken een begin te maken met het verzilveren van de
beoogde doelmatigheidswinst.
De gemeenten Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland, Westerveld en
De Wolden en waterschap Reest en Wieden hebben de wens uitgesproken om een
regionaal feitenonderzoek uit te voeren. Een werkgroep afvalwaterketen is geformeerd
die dit onderzoek begeleidt. Zes gemeenten en het waterschap doen mee aan het
onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan de invulling van het
Implementatieplan1.
De doelstellingen van het regionale feitenonderzoek zijn:
a. het bepalen van de nulsituatie 2010 voor alle partijen;
b. doorrekenen van de referentiesituatie 2020. Deze situatie vormt de basis voor de
verantwoording van de regionaal te bereiken doelmatigheidswinst;
c. inzichtelijk maken van de kwetsbaarheid van de huidige (beheer) situatie;
d. identificeren van de kansen die er liggen voor samenwerking en daarmee het
verbeteren van de doelmatigheid;
e. vast te stellen wat de quickwins zijn waarmee het proces van samenwerking kan
worden gestart.
Met deze resultaten beschikt de werkgroep over een set van eenduidig feitenmateriaal
en ontstaat een beeld van de haalbare kansen voor een effectieve(re) samenwerking.
Met deze kennis kan de werkgroep vervolgens concrete stappen zetten om de
doelmatigheid van het werk in de afvalwaterketen te verbeteren.

1.2

Werkwijze
In het onderzoek maken we onderscheid tussen een inhoudelijk spoor en een
organisatie spoor. Veelal ligt het zwaartepunt bij een feitenonderzoek bij de inhoud
(cijfers en techniek). Echter, met de cijfers alleen kunnen we geen antwoorden geven
(vinden) op bijvoorbeeld vragen als:
•
hoe voert de organisatie haar taken uit?;
•
waarom voert de organisatie taken op die wijze uit?;
•
wie binnen de organisatie voert de taken uit?;
•
wat zijn de kwetsbare plekken in de organisatie?;
•
etc.

1 VNG

en UvW hebben een gezamenlijk implementatietraject geformuleerd om de besparingen ook daadwerkelijk te

realiseren (ledenbrief 11 juni 2010 – Lbr. 10/068). Het traject is gericht op afstemming van investeringen
riolering/awzi en een meer gezamenlijk operationeel beheer.
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Daarom hebben we ook een beeld geschetst van de organisatie die de taken
(zorgplichten) uitvoert. Via het organisatie spoor brengen wij in beeld hoe partijen hun
taken hebben georganiseerd (vorm, afdelingen), hebben bemand (aantal fte, mensen) en
waar sterktes en zwaktes (kwetsbaarheid, samenwerking met aanpalende afdelingen)
liggen. Maar ook waar de partijen zelf al kansen zien voor samenwerking of juist vrezen
voor een bedreiging van het huidige werkproces. Via interviews met elke partij
individueel is deze informatie verzameld. De verslagen van deze interviews zijn
opgenomen in bijlage 1.
De resultaten van beide sporen zijn gebruikt om de voordelen en haalbaarheid van
samenwerking in beeld te brengen. Dit is vastgelegd in deze rapportage.
Om de quickwins te kiezen uit een lijst van samenwerkingsmogelijkheden is op 13
oktober een werksessie met alle partijen georganiseerd. Belang van deze werksessie is
dat de geselecteerde samenwerkingsprojecten een goed draagvlak hebben zodat kans
op succes bij de implementatie versterkt wordt.
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2

BEVINDINGEN

2.1

Huidige situatie 2010

2.1.1

Stelselkenmerken
Onderstaande tabellen geven van elk van de gemeenten de belangrijkste kenmerken die
invloed hebben op beheer en onderhoud van de riolering. Het betreft de getallen per
01-01-2010 en zijn afkomstig uit de benchmark rioleringszorg (2010). De cijfers zijn
voorzover nodig aangepast aan hetgeen tijdens de interviews is gemeld.
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* Systeembuis = 100% lengte vrijverval + 100% lengte transportleidingen + 20% lengte mechanische riolering + 20%
drainageleidingen

Systeembuis is een door RIONED gedefinieerde maat voor de lengte beheerde leidingen
waarin naast lengte vrijverval stelsel ook transportleidingen, mechanische riolering en
drainage leidingen zijn meegenomen volgens: 100% lengte vrijverval + 100% lengte
transportleidingen + 20% lengte mechanische riolering + 20% drainageleidingen.
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Vijf van de zes gemeenten hebben over het algemeen een landelijk karakter, iets dat tot
uiting komt in de hoeveelheid mechanische riolering en het aantal pompunits.
Uitzondering hierop vormt Meppel.
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2.1.2

Kosten 2010
Voor elk van de gemeenten en het waterschap zijn de kosten voor het jaar 2010 in beeld
gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt in exploitatielasten en kapitaallasten. De
exploitatielasten betreffen de jaarlijkse kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud;
de kapitaallasten betreffen de jaarlijkse financieringskosten voor de gedane
investeringen, onderverdeeld in rente en afschrijving.
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De hoogte van de jaarlijkse kapitaallasten wordt bepaald door de financieringssystematiek (naast uiteraard de hoogte van de investering). Alle gemeenten activeren
investeringen, maar hanteren onderling verschillende afschrijvingstermijnen en
rekenrentes. De technische levensduur wordt gebruikt voor het bepalen van de
strategische vervangingsplanning en bepaalt dus voor welk jaar investeringen worden
opgenomen voor de vervanging van objecten. Voor de vrijverval riolering hanteren vijf
van de zes gemeenten een zelfde technische levensduur van 60 jaar.
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Het waterschap hanteert afschrijvingstermijnen van 30 jaar voor civiel, 15 jaar voor
werktuigbouw en 10 jaar voor elektro en besturing. Gehanteerde rekenrentes variëren
van 2.89% tot 3.57%. Over de technische levensduur van installaties heeft het
waterschap geen vaste richtlijnen. De aeratietank in Dieverbrug staat bijvoorbeeld al 40
jaar. De software en plc worden om de 7 jaar vervangen. De besturingskasten kunnen
weer veel langer mee. +/-15 tot 20 jaar. Ook de blowers staan ongeveer 20 jaar, maar de
leidingen ernaar toe en er vanaf langer.
2.1.3

Organisatie 2010
Uit de beschikbare bronnen is een duidelijk beeld ontstaan van de personele bezetting
wat betreft invulling van de zorgplichten die samenhangen met de gemeentelijke
watertaken. In onderstaand tabel een overzicht van de fte’s die worden ingezet per
gemeente.
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Bij de gemeente Steenwijkerland werkt een wezenlijk deel van de medewerkers aan
watergerelateerde aspecten zoals bijvoorbeeld beheer van beschoeiingen en
kunstwerken. Dit als gevolg van het grote open watersysteem dat in de gemeente
aanwezig is. Dit is mogelijk een reden voor de hogere personele bezetting als je dat
relateert aan het aantal inwoners.
Buitendienst van de gemeenten
De gemeenten met een geheel of ten dele landelijk karakter hebben een buitendienst die
voor een groot deel bezig is met het beheer van de drukriolering. Deze dienst bestaat uit
2 tot 5 man. Uitzondering hierop is Meppel met een buitendienst die 0,7 fte telt maar dan
ook een zeer beperkt systeem van drukriolering heeft.
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Als je het aantal medewerkers van de buitendienst afzet tegen het aantal pompunits die
in het buitengebied van de betreffende gemeente aanwezig zijn blijken er opvallende
verschillen. Dit is weergegeven in onderstaand figuur.

In de regel is er 1 fte nodig voor het beheer van 200 tot 300 pompunits. Hier zit al een
verschil in van 50%. Opvallend is dat er een gemeente is waar met 1 fte 700
pompunits/IBA’s worden beheerd. De verschillen die worden geconstateerd geven stof
tot verdere verkenning van de werkzaamheden die daadwerkelijk worden uitgevoerd in
het kader van het beheer. En tevens ook hoe de dienst is georganiseerd en wordt
aangestuurd. Dit leidt waarschijnlijk tot nieuwe inzichten voor alle partijen die het werk
kunnen verbeteren.
Voor alle gemeenten geldt dat vergrijzing in de buitendienst een grote rol speelt. De
mensen die dagelijks buiten aan de slag zijn beschikken over veel lokale kennis. Zij
worden gezien als de oren en ogen van de gemeente. De kennis die in de hoofden is
opgeslagen te samen met een gemiddelde hoge leeftijd maakt dat de buitendienst een
kwetsbaar onderdeel is.
Binnendienst van de gemeenten
De binnendienst van de gemeenten De Wolden, Steenwijkerland en Hoogeveen bestaat
uit een aantal mensen die te samen kunnen worden beschouwd als een team. Er is
duidelijk sprake van specialismen en een taakverdeling binnen deze teams. In de andere
drie gemeenten bestaat de binnendienst uit 1,2 tot 2,1 fte die door 2 tot 3 mensen
worden ingevuld. Dit zijn meer de “alles-kunners”. Met name in de gemeenten met deze
kleinere bezetting is kwetsbaarheid zeker een issue dat niet mag worden onderschat.

-6-
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Waterschap
Bij het waterschap is er vanuit verschillende afdelingen (o.a. watersysteem en
waterketen) contact met de gemeente als het gaat om de afvalwaterketen. Vanuit de
verschillende afdelingen wordt gewerkt vanuit andere invalshoeken en met een ander
perspectief. Het waterschap streeft ernaar de afstemming intern zo goed mogelijk te
laten verlopen zodat de gemeenten vanuit het waterschap op eenduidige wijze wordt
benaderd. Hiertoe zijn er onder andere mensen uit verschillende afdelingen die vanuit
een kamer werken om de afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het waterschap is echter een grote organisatie en men realiseert zich dat hier nog altijd
een opgave ligt om dit proces verder te verbeteren.

2.2

Referentie situatie 2020

2.2.1

Kosten 2020
Net als voor het jaar 2010 zijn de kosten voor 2020 in beeld gebracht. Dit is voor
gemeenten gebeurd op basis van ontwikkelingen zoals deze momenteel in de vigerende
GRP’s zijn geraamd. Het waterschap kent een meerjarenraming met een perspectief van
vijf jaar; deze loopt dus van 2012 tot en met 2016. Voor de periode 2017-2020 zijn deze
getallen geëxtrapoleerd.
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2.3

Bespreken Feiten

2.3.1

Kosten2010

2020

Over de periode 2011 tot en met 2020 zijn de gemeenten van plan ca. €92 miljoen te
investeren in de gemeentelijke watertaken. Hiervan is €78,5 miljoen bestemd voor de
vervanging van de vrijvervalriolering. Het waterschap denkt nog eens €30 miljoen te
investeren de komende 10 jaar.
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Het gevolg van dit investeringsvolume is dat de kapitaallasten aanzienlijk zullen gaan
stijgen omdat bij gemeenten de eerste aanleg veelal gefinancierd is uit de
grondexploitatie of de verfijningsregeling. Daar waar de jaarlijkse exploitatielasten voor
alle gemeenten samen nagenoeg gelijk blijven, stijgen de jaarlijkse kapitaallasten van
€8,6 miljoen in 2010 naar €11,6 (een stijging van 15,6% van de totale jaarlijkse kosten in
2010).
Waar de verhouding tussen de jaarlijkse exploitatielasten en kapitaallasten in 2010 in het
algemeen boven de 1 liggen (exploitatielasten > kapitaallasten) zal deze verhouding in
2020 omgekeerd zijn (kapitaallasten > exploitatielasten). De Wolden vormt hierop een
uitzondering.
De totale jaarlijkse kosten voor de gemeenten worden verwacht te stijgen van
€19,4 miljoen in 2010 naar €22,4 miljoen 2020; dit is een stijging 15,7% ten opzichte van
de totale jaarlijkse kosten in 2010. Als ook de kosten van het waterschap worden
meegenomen stijgen de kosten van €38,7 miljoen in 2010 naar €45,1 miljoen 2020; een
stijging van 16,5%. Dit is lager dan in het landelijke feitenonderzoek (31%).
Het grote verschil ligt in de omvang van de nieuwe opgaven. In het landelijke
feitenonderzoek stijgen de kosten voor nieuwe rioleringsopgaven even sterk als de
kapitaallasten. In het beheergebied van Reest en Wieden is de stijging van de
kapitaallasten vooral een gevolg van vervangingsinvesteringen. De investeringen voor
nieuwe opgaven zijn relatief beperkt. De stedelijke wateropgave in het gebied is
bijvoorbeeld ook relatief beperkt ten opzichte van dicht bevolkte, laaggelegen gebieden.

-8-
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Er worden wel aanzienlijke verschillen geconstateerd in kostenstijgingen tussen
gemeenten (zie onderstaande figuur). Zo kent Hoogeveen vrijwel geen stijging van de
totale lasten terwijl er in Meppel een stijging van 34% wordt voorzien. Ook de
onderliggende oorzaken van de totale kostenstijging verschillen. Zo dalen de
exploitatiekosten in Hoogeveen terwijl ze in De Wolden juist fors stijgen. De
kapitaallasten in De Wolden blijven juist laag terwijl die in andere gemeenten 10 tot 34%
stijgen.
De grote verschillen in kosten en ontwikkelingen wijzen er op dat er een groot potentieel
aanwezig is om van elkaar te leren: hoe kijken partijen tegen de ontwikkelingen aan en
hoe stuurt een ieder daar in?

De investeringen en exploitatiekosten zijn gebaseerd op informatie uit beleidsplannen,
kostendekkingsplannen en meerjarenramingen. In deze plannen zijn nog niet altijd alle
verwachte kosten opgenomen. Zo hebben de gemeenten en het waterschap nog niet
altijd goed zicht:
• op de investeringen met het oog op de stedelijke wateropgave (voor gemeenten
voor zover deze binnen de gemeentelijke zorgplichten valt);
• op de investeringen voor verbeteringsmaatregelen die kunnen volgen uit de nog
te actualiseren basisrioleringsplannen;
• op investeringen in relatie tot de zorgplicht voor het grondwater – deze zorgplicht
is nog relatief nieuw en maakt dat gemeente nog niet altijd een goed beeld
hebben wat er aan investeringen nodig is om locaties met grondwateroverlast
aan te pakken.
Bij de interpretatie van de cijfers uit dit onderzoek moet dit aspect altijd in ogenschouw
worden gewogen.

- 10 -
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2.3.2

Regionale opgave
De afspraken uit het landelijk Bestuursakkoord Water gaan uit van een besparing
(minder meerkosten) van 380 miljoen euro per jaar in 2020 voor de gehele
afvalwaterketen. Deze besparingen zijn gebaseerd op het feitenonderzoek doelmatig
beheer waterketen dat door de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeenten,
waterschappen, provincies en rijk) is uitgevoerd. De uitkomsten zijn in het
bestuursakkoord bekrachtigd.
De besparingen worden voor een belangrijk deel bereikt door horizontale samenwerking:
gemeenten onderling en waterschappen onderling. Bij de kostenbesparing is een
onderverdeling gemaakt naar ‘nieuwe opgaven’, ‘kapitaallasten’ en ‘operationele kosten’.
In onderstaande tabellen zijn de besparingen opgenomen en is op basis van landelijke
besparingspercentages een vertaling gemaakt naar de regio. Uit de regionale feiten komt
naar voren dat de investeringen in de riolering voor nieuwe opgaven beperkt zijn. In de
vertaling van de landelijke naar de regionale opgave is er bij benadering van uitgegaan
dat de besparingen op nieuwe opgaven voor het rioleringsbeheer nihil zijn.
Rioleringsbeheer

Bestuursakkoord Water
mln €/jr

Besparingen in 2020

Bestuursakkoord Water

Regio

% van totaal

mln €/jr

1700 mln €/jr

van totaal
22,4 mln €/jr

Nieuwe opgaven

50

2,9%

0

Kapitaallasten

55

3,2%

0,7

Operationeel beheer

35

2,1%

0,5

Integratie afvalwaterketen

70

4,1%

0,9

210

12,3%

2,1 (9,4%)

Bestuursakkoord Water

Bestuursakkoord Water

Regio

Totaal
Zuiveringsbeheer

mln €/jr
Besparingen in 2020

% van totaal

mln €/jr

1300 mln €/jr

van totaal
22,8 mln €/jr

Nieuwe opgaven

15

1,2%

0,3

Kapitaallasten

15

1,2%

0,3

Operationeel beheer

70

5,4%

1,2

Integratie afvalwaterketen

70

5,4%

1,2

170

13,1%

3,0 (13,1%)

Totaal

In het onderhavige onderzoek worden de besparingen verkend die door gemeenten en
door de samenwerking tussen gemeenten en waterschap kunnen worden bereikt. De
baten die gerealiseerd kunnen worden door samenwerking tussen de waterschappen
onderling maken hier geen onderdeel van uit. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke
slibverwerking. Een groot deel van de besparingen op operationeel beheer en deels op
nieuwe opgaven en kapitaallasten vallen daardoor buiten de scope van dit onderzoek.
Om de uitkomsten van de kansen te kunnen vergelijken met de landelijk geschetste
besparingen gaan we er bij benadering van uit dat de besparingen op operationeel
9W8786.A0/R004/HHER/EJA/Nijm
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zuiveringsbeheer niet meetellen (die worden tussen de waterschappen gerealiseerd).
Daarmee komt de besparing op zuiveringsbeheer uit op 1,8 miljoen euro in 2020.
De totale besparing (minder meerkosten!) zou op basis van de vertaling van de landelijke
cijfers uitkomen op 5,1 miljoen euro per jaar in 2020 (2,1 miljoen euro op
rioleringsbeheer plus 3,0 miljoen euro op zuiveringsbeheer). Gecorrigeerd voor de
besparingen op operationeel zuiveringsbeheer (-1,2 miljoen euro) komt het neer op 3,9
miljoen euro. Dit is ruim 8,5% van de totale geprognosticeerde kosten in de
afvalwaterketen. Dit komt neer op bijna 20 euro per inwoner per jaar.
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het Bestuursakkoord Water niet alleen financiële
doelstellingen formuleert. In het akkoord is ook afgesproken dat het afvalwaterbeheer
verder wordt geprofessionaliseerd, kennis geïntensiveerd en toegepast, duurzaamheid
door innovaties verhoogd en de personele kwetsbaarheid van het beheer verminderd.

2.4

Conclusies
•
•
•

•

in het onderzoeksgebied zal in de periode 2010-2020 circa 122 miljoen euro worden
geïnvesteerd in de afvalwaterketen. Bijna 90 miljoen door gemeenten, circa 30
miljoen door het waterschap;
aan exploitatie wordt in dezelfde periode circa 270 miljoen euro besteed, waarvan
115 miljoen door gemeenten en 155 miljoen door het waterschap;
de kengetallen (kosten en fte per eenheid) en de ontwikkeling van de
kostenkengetallen kennen een grote onderlinge spreiding. De enorme uitgaven en
de grote onderlinge verschillen nodigen uit om de aanpak van het afvalwaterbeheer
en de financiering ervan grondig te vergelijken;
de totale besparing zou op basis van de vertaling van de landelijke cijfers naar de
regio uitkomen op 3,9 miljoen euro per jaar in 2020 (exclusief besparingen op
operationeel zuiveringsbeheer van 1,2 miljoen euro – deze vallen buiten het kader
van dit onderzoek). Dit is ruim 8,5% van de totale geprognosticeerde kosten in de
afvalwaterketen. Dit komt neer op circa 20 euro per inwoner per jaar.

In het volgende hoofdstuk gaan wij nader in op de kansen voor samenwerking.

- 12 -
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3

KANSEN

3.1

Indeling en karakterisering
Aan de hand van interviews, het feitenmateriaal, werksessies en inzichten van Royal
Haskoning/Welldra zijn kansen voor samenwerking benoemd. Samenwerking is echter
geen doel op zich. Het gaat om het beoogde resultaat. Daarbij maken wij onderscheid in
het verlagen van de kosten, het verbeteren van de kwaliteit van het afvalwaterbeheer en
het verminderen van de personele kwetsbaarheid. Bij de kansen staan we naast de
baten ook stil bij de lasten.
Om de haalbaarheid in te schatten maken we een onderscheid in drie typen
samenwerkingsvormen, die zich onderscheiden in de mate waarin sprake is van het
loslaten van werkwijzen.
Van licht naar zwaar onderscheiden wij:
1. Samen projecten uitvoeren
Deze wijze van samenwerking is de afgelopen jaren vooral veel toegepast. Denk
bijvoorbeeld aan het uitvoeren van optimalisatiestudies en het aanleggen van
meetvoorzieningen. Het heeft er toe bijgedragen dat partijen elkaar beter hebben
leren kennen waardoor een vertrouwensbasis is ontstaan waarop kan worden
verder gebouwd.
2. Best practices toepassen
Dit type samenwerkingsvorm heeft vaak een projectmatig karakter maar vraagt
van de deelnemers een heel open instelling om te leren van anderen en op basis
daarvan eigen werkwijzen aan te passen. Het vraagt om een proces van leren
loslaten. In gedachten kunnen we de vraag stellen: “Stel nu eens dat we zouden
fuseren, welke werkwijzen zouden we dan hanteren?”.
3. Anders organiseren
Ook deze stap kent een proces van durven loslaten, maar nu hebben partijen
elkaar nodig: “Als jij voor mij gemalenbeheer doet en ik doe voor jou het
databeheer”. Een vergaande vorm van anders organiseren is dat het
operationeel afvalwaterbeheer door één uitvoeringsorganisatie wordt verricht.
In aanvulling op deze 3 stappen onderscheiden wij nog een aanvullende stap die anders
is van aard en meer gericht is op de cultuur.
4. Anders denken
Dit is niet zozeer een zwaardere stap dan stap 2 of 3 als wel een ander soort
stap. Het gaat hierbij om het loslaten van het normatief denken en het aanpakken
van problemen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het klinkt simpel,
maar is het niet. Wat doe je bijvoorbeeld als je bepaalde maatregelen nodig hebt
om KRW doelstellingen te bereiken maar je vindt ook dat er wel een hoog
prijskaartje aan hangt?
De kansen zijn ingedeeld volgens de opzet zoals die ook in het landelijke
feitenonderzoek is gehanteerd:
• nieuwe opgaven;
• kapitaallasten;
• operationeel beheer.

9W8786.A0/R004/HHER/EJA/Nijm

- 13 -

Op die manier kunnen we toetsen in hoeverre de mogelijke besparingen uit dit
onderzoek in lijn zijn met de landelijke indicaties.

3.2

Kansen rond nieuwe opgaven
Bij nieuwe opgaven gaat het om zaken als het anders omgaan met hemelwater in relatie
tot klimaatadaptatie, het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, het terugwinnen van
energie en grondstoffen uit afvalwater en de problematiek rond medicijnresten en
hormoonverstorende stoffen.

3.2.1

Stedelijke wateropgave
Beschrijving
De stedelijke wateropgave is een relatief nieuw dossier: hoe voorkomen we
wateroverlast door gebrekkige afvoer van regenwater, hoge grondwaterstanden of
inundatie vanuit oppervlaktewater. En als we maatregelen nemen: hoe kunnen die dan
bijdragen aan verbetering van de leefomgeving? Dit alles natuurlijk tegen het licht van de
voorspelde klimaatverandering. De effecten zullen overigens tussen gemeenten
verschillen afhankelijk van de aan/afwezigheid van oppervlaktewater en hoge
grondwaterstanden.
Een nieuw dossier biedt bij uitstek kansen om kennis te bundelen en een slimme aanpak
te ontwikkelen. Een aanpak waarbij niet de normen leidend zijn maar het inzicht in het
functioneren van het systeem. Van belang is ook om niet alleen de kans op maar ook het
effect van wateroverlast mee te nemen. Een ondergelopen speelveldje moeten we
anders beoordelen dan een ondergelopen toegangsweg naar de stad.
Door samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschap
op het dossier stedelijke wateropgave kan een gedragen analyse van de problematiek
plaatsvinden en een effectieve aanpak worden ontwikkeld. Hierbij is het zeker een
uitdaging om deze aanpak te enten op diepgaande kennis over het functioneren van de
afvalwaterketen en het watersysteem: wat zijn de risico’s, waar en in welke mate wordt
afgekoppeld, in welke mate moet hemelwater worden gezuiverd voordat het mag worden
geloosd, wat is de interactie tussen het watersysteem en de afvalwaterketen
(bijvoorbeeld hoge peilen die overstortingen beperken), hoe kunnen we slim gebruik
maken van de openbare ruimte, hoe kunnen we de verschillende systemen
onderhouden, etc. Naast deze inhoudelijke expertise is het nodig goede kosten/baten
analyses uit te voeren, waarbij ook de lange termijn baten goed worden verdisconteerd.
Dit speelt nadrukkelijk rond het vraagstuk van afkoppelen.
Soort
Project en ‘anders denken’ (loslaten normen)
Besparingen
De gemeenten hebben de stedelijke wateropgave doorgaans nog niet geconcretiseerd in
hun beleid (GRP). Bij een herziening van het GRP kan de stedelijke wateropgave een
extra kostenpost betekenen. Het merendeel van de gemeenten heeft overigens maar
weinig tot geen oppervlaktewater in het beheergebied.
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Het effect van klimaatverandering op het functioneren van de riolering is nog niet
inzichtelijk gemaakt (veelal toetsing op bui 08) maar de ervaring met extreme buien uit
het verleden is dat de stelsels ook grote neerslaghoeveelheden goed kunnen verwerken
zonder dat daarbij op grote schaal schade ontstaat.
Uitzondering hierop vormt de gemeente Steenwijkerland. Vanuit de stedelijke
wateropgave die in deze gemeente is bepaald zijn knelpunten geïnventariseerd en op
basis van kentallen gekwantificeerd en op kosten geraamd. Bij uitwerking van eerste
locaties is gebleken dat de knelpunten overschat zijn en dat minder kosten nodig zijn
voor de stedelijke wateropgave vanuit het open water systeem. Steenwijkerland denkt
hierbij een besparing op de investering te kunnen realiseren van €1 miljoen ten opzichte
van het bedrag dat is gebudgetteerd in het vGRP. Dit resulteert in een besparing op de
kapitaallasten van ca. €60.000 op jaarbasis.
Kwalitatieve baten
De invulling van de stedelijke wateropgave kan op een hoger niveau worden gebracht
door de kennisdeling. Te denken valt onder meer aan slimme manieren van
waterberging die bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over het stedelijk water dossier deelt
en daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
Er is voor deze kans geen extra inspanning nodig. Het oppakken van de stedelijke
wateropgave behoort tot het reguliere afvalwaterbeheer.
3.2.2

Planvorming
Beschrijving
Gemeenten en waterschap investeren de komende 10 jaar €120 miljoen in de
afvalwaterketen en geven in dezelfde periode ca. € 250 miljoen uit aan operationeel
beheer. De investeringen leiden ertoe dat de jaarlijkse kapitaallasten stijgen van bijna
€14 miljoen naar meer dan €20 miljoen De contouren voor deze uitgaven worden
vastgesteld in de gemeentelijke rioleringsplannen en het waterbeheerplan. Het is dus
van groot belang deze plannen grondig voor te bereiden: Welke ontwikkelingen komen
er op de sector af? Welke technologische vernieuwingen zijn mogelijk? Hoe kunnen
investeringen maximaal op elkaar worden afgestemd? Welke investeringen hebben een
lage baten/kostenverhouding? Hoe kan het rioleringsbeheer efficiënt worden ingericht?
Wat leren we uit de afgelopen periode? Etc.
In deze kans vindt samenwerking plaats bij de planvorming. Het concept van het
afvalwaterplan kan worden genoemd. In dit plan richten en beschrijven de partners alle
gemeenschappelijke elementen uit het afvalwaterbeheer. Vervolgens rollen er
maatregelen per partij uit die een plek krijgen in de individuele plannen van de
deelnemers, inclusief de financiële consequenties.
In praktische zin worden ook jaarplannen naast elkaar gelegd om maximale aansluiting
en afstemming te krijgen.
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Soort
(Continu) project. Een afvalwaterteam kan de planvorming gezamenlijk oppakken en
actualiseren.
Besparingen
De baten van gezamenlijke planvorming zijn op voorhand niet in te schatten. Het
potentieel is echter groot, het gaat immers om uitgaven de komende tien jaar van in
totaal €370 miljoen (investeringen plus operationeel beheer).
Kwalitatieve baten
Door de samenwerking is een verdiepingsslag mogelijk, juist ook door externe
ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen goed mee te nemen en door het beste
van de verschillende partijen op te pakken.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over planvorming deelt en daardoor
inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
Planvorming behoort tot de reguliere werkzaamheden. Het zou daarom geen extra
belasting mogen betekenen. Wel wordt opgemerkt dat juist de planvorming vaak leidt
onder de beperkte bezetting op het gebied van rioleringsbeheer. Zeker gegeven de
omvang van de uitgaven is extra aandacht voor planvorming op zijn plaats.

3.3

Kansen rond kapitaallasten
Bij kapitaallasten gaat het om het beïnvloeden van de kosten voor het financieren,
onderhouden, renoveren en vervangen van kapitaalgoederen als riolen, gemalen,
transportleidingen en zuiveringen. De vervangingswaarde van kapitaalgoederen in de
afvalwaterketen bedraagt een kleine 100 miljard euro voor heel Nederland. Vertaald naar
het studiegebied zal dit ongeveer 1¼ miljard euro bedragen.

3.3.1

Levensduur riolering
Beschrijving
De verwachte stijging van de rioolheffing wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
vervanging van riolen. De eerste aanleg is veelal uit de grondexploitatie gefinancierd.
Vervanging zal vanuit de rioolheffing moeten worden opgebracht. De totale
vervangingswaarde van de riolering bedraagt ongeveer 1 miljard euro. Het is evident dat
er veel geld bespaard kan worden als de technische levensduur van de riolering kan
worden verlengd. Dit kan door optimaal onderhoud en door het exacter bepalen van het
noodzakelijke moment van vervanging. Ook hierbij kan weer een risicobenadering
worden ingepast: problemen met een riool in een willekeurige woonstraat hebben een
andere impact dan bij een riool in een hoofdader van het verkeerswegennet.
Het is van groot belang om de ervaringen in de regio op het punt van
vervangingsinvesteringen, optimaal onderhoud en afstemming met het wegbeheer te
bundelen. Investeringen in deze samenwerking worden al snel terugverdiend (zie
besparingen).
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Soort
Best practice
Besparingen
Aan de hand van een vingeroefening is een inschatting gemaakt van de potentiële
verandering van de jaarlijkse kosten. Hierbij zijn de jaarlijkse geraamde
vervangingsinvesteringen van alle gemeenten verlaagd aan de hand van de aanname
dat de riolering in plaats van 60 jaar 65 jaar of 70 jaar mee gaat. Deze verlenging van de
technische levensduur leidt tot tussen 60/65-ste en 60/70-ste lagere
vervangingsinvesteringen.
Over de periode 2010-2020 kan hiermee een besparing op de omvang van de
vervangingsinvesteringen in de vrijvervalriolering gerealiseerd worden van tussen €6 en
€11 miljoen (8% à 15% van de totale vervangingsinvesteringen vrijvervalriolering).
Over de periode tot 2020 is het effect op de totale jaarlijkse kosten beperkt, aangezien
de kosten voor de investeringen gekapitaliseerd worden; bovendien bestaat een groot
deel van de huidige lasten uit kapitaallasten ten gevolge van investeringen uit het
verleden. Het gaat dan om een besparing op jaarbasis van €0,25 à €0.5 miljoen in 2020.
En op termijn (2070) kan de besparing oplopen tot €1,7 à 3,2 miljoen per jaar.
Kwalitatieve baten
Een weloverwogen langere levensduur leidt niet tot een kwaliteitsverbetering of vermindering.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over vervangingsstrategie deelt en
daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
Het opstellen van een vervangingsstrategie behoort feitelijk tot de reguliere
werkzaamheden. Als extra kan gedacht worden aan jaarlijkse vervangingsdagen waarbij
resultaten en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Ook kan specifiek onderzoek
worden geïnitieerd om het vervangingsbeleid aan te scherpen. We gaan uit van 15
dagen per partij per jaar plus de kosten voor externe ondersteuning.
3.3.2

Toepassen renovatietechnieken
Beschrijving
Renovatietechnieken zijn volop in ontwikkeling. Zij vormen een uiterst interessant
alternatief voor vervanging. Immers de weg hoeft niet open. De kosten die daarmee
gemoeid zijn maken ruwweg de helft van de vervangingskosten uit. Bovendien bespaart
het de aanwonende flink wat overlast.
Het is van belang de ontwikkelingen op het punt van rioolrenovatie goed te volgen, zodat
bij het einde van de technische levensduur een evenwichtig keuzepalet ter beschikking
staat.
Soort
Best practice
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Besparingen
Aan de hand van een vingeroefening is een inschatting gemaakt van de potentiële
verandering van de jaarlijkse kosten. Hierbij zijn de jaarlijkse geraamde
vervangingsinvesteringen van alle gemeenten verlaagd aan de hand van de aanname
dat 50% van de vervangingen met renovatietechnieken kunnen worden uitgevoerd en
dat deze technieken leiden tot tussen 12,5% en 25% lagere vervangingsinvesteringen.
Over de periode 2010-2020 kan hiermee een besparing op de omvang van de
vervangingsinvesteringen in de vrijvervalriolering gerealiseerd worden van tussen €7 en
€18 miljoen (10% à 22% van de totale vervangingsinvesteringen vrijvervalriolering).
Over de periode tot 2020 is het effect op de totale jaarlijkse kosten beperkt, aangezien
de kosten voor de investeringen gekapitaliseerd worden; bovendien bestaat een groot
deel van de huidige lasten uit kapitaallasten ten gevolge van investeringen uit het
verleden. Het gaat dan om een besparing op jaarbasis van €0,35 à €0.75 miljoen in
2020. Op termijn (2070) kan de besparing oplopen tot €3 à 5 miljoen per jaar.
Mogelijk zijn er ook aanbestedingsvoordelen te bereiken door meer flexibiliteit te
hanteren bij de timing van renovatiewerkzaamheden. Omdat de weg niet open hoeft kan
er relatief gemakkelijk geschoven worden in het feitelijke moment van renovatie.
Kwalitatieve baten
Het toepassen van renovatietechnieken leidt niet tot kwalitatieve voordelen.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over renovatietechnieken deelt en
daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
Deelnemers zullen op regelmatige basis ervaringen in beeld moeten brengen en
uitwisselen. In pilots kunnen nieuwe technieken worden uitgetest. De inzet wordt
geraamd op 5 dagen per deelnemer.
3.3.3

Financiële systematiek
Beschrijving
Gemeenten kennen aanzienlijke verschillen in de financiële doorrekening van
rioleringskosten:
• welke kosten worden aan het rioleringsbeheer toegerekend (onderhoud open water,
straatvegen, toerekenen weg openbreken en herstel als herinrichting leidend is, etc.);
• welke economische afschrijvingstermijn wordt gehanteerd (varieert van 30 tot 60
jaar)?;
• lineair of annuïtair afschrijven?;
• welke rekenrente wordt toegepast?;
• in welke mate wordt gebruik gemaakt van reserves en voorzieningen?
Deze verschillen in financiële systematiek leiden tot verschillen in rioolheffing, ook als de
kosten voor het rioleringsbeheer tussen gemeenten op gelijk niveau liggen.
Vanuit stichting RIONED wordt het pleidooi gevoerd om investeringen niet meer te
activeren maar te financieren uit de lopende rekening, eventueel met behulp van een
egalisatiefonds om verschillen tussen de jaren op te vangen. Door niet langer af te
schrijven worden op de lange termijn rentekosten uitgespaard. Op de korte termijn
betekent dit echter een verhoging van de lasten.
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De onderlinge verschillen en het pleidooi van RIONED pleiten er voor om gezamenlijk
eens grondig naar de financiële systematiek te kijken. Dat kan door de gehanteerde
systematieken onderling te vergelijken en bijvoorbeeld een aantal scenario’s uit te
werken met verschillende activerings- en afschrijvingsmethoden. Met het inzicht dat
daarmee wordt verkregen kan het bestuur worden geïnformeerd en kan eventuele
besluitvorming rond een nieuwe GRP worden voorbereid.
Soort
Project. Veranderen van financiële systematiek kan wel tot complexe besluitvorming
leiden. Waarschijnlijk kan dit het best gekoppeld worden aan nieuwe versies van
gemeentelijke rioleringsplannen.
Besparingen
Er wordt door het aanpassen van de financiële systematiek niet minder geïnvesteerd of
minder uitgegeven aan operationeel rioleringsbeheer. Er is geen besparing in de zin van
het Bestuursakkoord Water. Wel kunnen andere activerings- en afschrijvingsmethoden
leiden tot lagere rentelasten.
Door het hanteren van een kortere afschrijvingstermijn nemen op de korte termijn de
kosten toe. Pas later treden de terugverdieneffecten op. Het eventueel beëindigen van
het activeren van investeringen zal in de praktijk geleidelijk moeten plaatsvinden om
geen plotselinge stijging van de rioolheffing te verkrijgen. In de scenario’s voor het
veranderen van de financiële systematiek kan bijvoorbeeld als voorwaarde worden
opgenomen dat een scenario niet mag leiden tot kostenstijging in 2020 ten opzichte van
de huidige systematiek. Vooralsnog worden geen financiële baten vanuit deze kans
ingeboekt.
Aan de hand van een vingeroefening is een inschatting gemaakt van de potentiële
verandering van de jaarlijkse kosten. Hierbij zijn de jaarlijkse geraamde
vervangingsinvesteringen van alle gemeenten gekapitaliseerd over verschillende
afschrijvingstermijnen: 60 jaar, 30 jaar, 1 jaar; de overige parameters (bijvoorbeeld het
rentepercentage: 4%) zijn voor elke gemeente gelijk gehouden.
Indien de afschrijvingstermijn verkort wordt van 60 jaar naar 30 jaar zullen de jaarlijkse
kapitaallasten in 2020 toenemen met ca. 25% (± €0,9 miljoen); indien wordt overgegaan
tot direct afschrijven nemen de jaarlijkse kapitaallasten toe met ca. 86% (± € 3 miljoen).
Op termijn zullen de kapitaallasten echter aanzienlijk afnemen. Indien de
afschrijvingstermijn verkort wordt van 60 jaar naar 30 jaar zullen de jaarlijkse
kapitaallasten in 2070 afnemen met ca. 11% (± €2,6 miljoen); indien wordt overgegaan
tot direct afschrijven nemen de jaarlijkse kapitaallasten in 2070 af met ca. 33% (± € 7,5
miljoen). Nu is het zo dat gemeenten verschillende afschrijvingstermijnen en
rentepercentages hanteren, waardoor de werkelijke verhoging dan wel verlaging van de
jaarlijkse kosten afzullen wijken.
Geconcludeerd kan worden dat de keuze van een kortere afschrijvingstermijn op de
kortere termijn tot hogere kapitaallasten leidt en op langere termijn tot lagere lasten.
Beschouwd over het totaal van de levensduur van de riolering worden de kapitaallasten
ook lager bij een kortere afschrijvingstermijn en dat is wat een gemeente mogelijk
beoogd met deze keuze. De lasten worden dan niet doorgeschoven naar de volgende
generatie.
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De keuze van een meetmoment om de jaarlijkse kosten in beeld te brengen per 2020
(momentopname) is in deze dus niet juist. Alleen een beschouwing over een de totale
levensduur van riolering levert een volledig beeld op van de kosten(besparing).
Vooralsnog nemen we voor 2020 nog geen besparing of kostenverhoging op.
Kwalitatieve baten
Er wordt vooral inzicht verkregen in de lasten op de korte en lange termijn bij
verschillende financiële uitgangspunten. Op basis daarvan kunnen bewuste keuzes
gemaakt worden bij nieuwe gemeentelijke rioleringsplannen en bijbehorende
kostendekkingsplannen.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect.
Lasten
Het analyseren van de financiële technieken vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
Een inzet van 10 dagen per deelnemende partij wordt geraamd plus ondersteuning om
scenario’s met modellen door te rekenen.

3.4

Kansen rond operationeel beheer
Bij operationeel beheer gaat het om de kosten voor bedrijfsvoering zoals planvorming,
bediening, onderhoud, onderzoek etc.

3.4.1

Functioneren systeem
Beschrijving
Om effectief te kunnen investeren en onderhouden is goed inzicht in het feitelijk
functioneren van het systeem gewenst. Dat betekent bijvoorbeeld dat er gemeten moet
worden hoe het systeem reageert op buien, dat het aangesloten verhard oppervlak
bekend moet zijn en dat we modellen operationeel hebben om simulaties uit te voeren.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om het functioneren van het gehele afvalwatersysteem, dus
ook de interactie tussen riolering, transport en zuivering. De omvang van het
aangesloten verhard oppervlak heeft bijvoorbeeld direct invloed op de benodigde
transportcapaciteit en werking van de zuivering.
Mogelijke onderwerpen van verkenning zijn:
• het voortzetten van het meetproject, operationeel maken van de voorzieningen en
starten met data-analyse;
• het inventariseren van aangesloten verhard oppervlak;
• het modelleren van het afvalwatersysteem, het actueel houden, valideren/calibreren
van het rekenmodel;
• het monitoren van oppevlaktewaterkwaliteit;
• het inventariseren van rioolvreemd water (tijdens droog weer wordt meer water
afgevoerd dan verwacht);
• het inventariseren van de vuillast (de hoeveelheid naar de zuivering aangevoerde
vervuilingseenheden komt niet overeen met vergunde hoeveelheden);
• verkennen van de mogelijkheden van Real time control.
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Soort
Best practices.
Besparingen
De besparingen door het inzicht in het functioneren van het systeem zijn niet goed te
becijferen. Ook voor deze kans geldt weer dat er veel geïnvesteerd wordt, dus als we in
staat zijn verkeerde beslissingen te voorkomen (de verhalen in het land over
bergbezinkbassins waar nooit water in heeft gestaan, zijn bekend), dan gaat het gelijk
om grote sommen geld. Als we door onderzoek in staat zijn om 2,5% van het
voorgenomen investeringsvolume als ineffectief te duiden, besparen we al €3,0 miljoen
de komende tien jaar. Dit resulteert in een besparing op de kapitaallasten van
ca. €180.000 op jaarbasis.
Inspanningen in het vergroten van het inzicht in het functioneren van het systeem zijn
dus al snel aantrekkelijk.
Kwalitatieve baten
De belangrijkste baten zijn dat desinvesteringen kunnen worden voorkomen en
voorgenomen investeringsbeslissingen grondig kunnen worden gemotiveerd. Dit is
natuurlijk ook bestuurlijk erg aantrekkelijk.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over het functioneren van het
systeem deelt en daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
In feite behoren de genoemde activiteiten tot het reguliere afvalwaterbeheer. We moeten
echter ook constateren dat partijen er nog niet altijd aan toe komen om de inspanningen
hier op te richten. Het onderhouden van het systeem en het initiëren van nieuwaanleg en
vervanging legt al een fors beslag op de beschikbare capaciteit en kennis.
3.4.2

Databeheer
Beschrijving
Databeheer vormt de basis van het afvalwaterbeheer. Zonder goede data geen goed
onderbouwde investeringsbeslissingen en geen effectief beheer. Toch vormt het
databeheer vaak een sluitpost op de beheeractiviteiten. Tegelijk signaleren we sterk
toenemende mogelijkheden in termen van webgebaseerde applicaties, koppelen van
bestanden en presenteren en analyseren van geo-informatie: in virtual reality kunnen we
tegenwoordig met een smartphone of tablet ter plaatse in de bodem kijken.
Voor het databeheer is bij gemeenten maar beperkte capaciteit beschikbaar. Het is al
een hele opgave om de data actueel te houden. Voor het systematisch analyseren van
gegevens en het ontwikkelen van het databeheer is nagenoeg geen ruimte.
Aantrekkelijk is om te bezien of het databeheer niet gezamenlijk opgepakt kan worden.
De versnipperd aanwezige kennis en capaciteit kunnen dan gebundeld worden,
waardoor het beheer naar een hoger plan wordt getild. Het gezamenlijk databeheer kan
zich beperken tot een intergemeentelijke initiatief. Interessant is echter om te bezien hoe
in de gehele afvalwaterketen het databeheer kan worden opgepakt. Immers de data
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vormen de basis voor modellen, die weer de basis vormen voor investeringsbeslissingen
en voor het kunnen toepassen van real time control.
Probleem is vaak de overgang van de huidige situatie naar de nieuwe. Die zou mogelijk
stapsgewijs opgebouwd kunnen worden:
• zorg dragen dat gegevens actueel zijn, bijvoorbeeld door databeheerders van
collega’s in te zetten;
• het gezamenlijk beheren van data in verschillende system (XEIZ, GBI, e.d.);
• op termijn het standaardiseren van werkwijzen en systemen.
Soort
Organiseren
Besparingen
De directe baten zijn beperkt. Misschien kan hetzelfde kwaliteitsniveau met iets minder
fte worden ingevuld, maar waarschijnlijker is dat het databeheer met dezelfde fte naar
een hoger niveau wordt gebracht. Als directe baten kan bij een besparing van 10% op de
inzet van het personeel (in totaal ca 2 fte voor 6 gemeenten) € 14.000,- op jaarbasis
worden bespaard.
De indirecte baten zijn, net als bij het inzicht in het functioneren, niet nauwkeurig te
ramen. Goed databeheer is echter wel de basis om bijvoorbeeld de levensduur van
leidingen te kunnen vergroten en om effectieve investeringen te kunnen plannen. De
indirecte baten zullen groot zijn.
Kwalitatieve baten
Het belangrijkste voordeel is het huis op orde hebben. Het afvalwaterbeheer heeft een
degelijk fundament. Nevenvoordeel is dat beter aan de WION verplichtingen voldaan kan
worden ten aanzien van het registreren van leidingen in de ondergrond.
Verminderen kwetsbaarheid
Door het bundelen van beschikbare capaciteit neemt de kwetsbaarheid af. Bij vertrek
van een medewerker valt niet het werk voor één partij stil maar worden alleen taken met
een lagere prioriteit tijdelijk niet uitgevoerd.
Lasten
Het ontwikkelen van gezamenlijk databeheer is een complex proces. Daarom worden
ook concrete, haalbare tussenstappen voorgesteld. Het uitstippelen van een route zal
circa 20 dagen per organisatie vragen (naast technisch medewerker ook manager, ICT,
etc.).
3.4.3

Reinigen en Inspecties
Beschrijving
De gemeenten hebben de processen voor reinigen en inspectie al geïnventariseerd.
Daaruit blijken verschillen in frequentie, kosten en voorwaarden van aanbesteden. Een
verschil in frequentie tussen 7 en 10 jaar lijkt niet groot, maar als de frequentie
onderbouwd kan worden verhoogd naar eenmaal per 10 jaar levert dat bijna 50%
besparing op voor gemeenten die het elke 7 jaar deden. Reden genoeg dus om kritisch
naar de verschillen te kijken en best practices vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld een
frequentie zijn gebaseerd op ouderdom van het riool en resultaten van eerdere
inspecties.
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Van belang is verder ook om de uitvoeringswijzen te analyseren. Hoe kan bijvoorbeeld
het meest effectief worden gereinigd (‘vuil wegnemen in plaats van verplaatsen’) en op
basis van welke maatstaven wordt besloten wanneer een volgende inspectie plaatsvindt
c.q. herstel of vervanging wordt geïnitieerd.
Soort
Best practices
Besparingen
De directe baten hangen af van wat als ‘best practice’ wordt geduid. Gegeven de grote
verschillen tussen de gemeenten lijkt een besparing van gemiddeld 20% aannemelijk.
De kosten voor reinigen en inspectie bedragen 1,5 miljoen euro per jaar. De besparing
komt daarmee op € 300.000,- per jaar.
Kwalitatieve baten
Een effectieve inzet van beschikbare middelen voor reinigen en inspectie. Voor hetzelfde
geld beschikken we over een schoner riool, dat beter functioneert.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over reinigen en inspecteren deelt en
daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
Het naast elkaar leggen van werkwijzen en vaststellen van best practices kost circa 5
dagen per deelnemende partij.
3.4.4

Inkoop en contractvormen
Beschrijving
Een groot deel van de werkzaamheden in het afvalwaterbeheer wordt uitbesteed. Het
betreft zowel advieswerk, operationele taken als aanleg van voorzieningen. Vaak geldt
het gelijksoortige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het reinigen en inspecteren. Door
samenwerking kan op basis van de ervaringen van de deelnemers de beste wijze van
aanbesteden worden bepaald, bijvoorbeeld het introduceren van toestandsafhankelijk
onderhoud. Door gezamenlijk aan te besteden kunnen aanbestedingsvoordelen worden
bereikt. Aanbestedingsvoordeel is aannemelijk omdat de aannemer gecondenseerder
aan het werk kan en beter in staat is om loze uren te voorkomen.
Los van specifieke contracten is het nuttig de ontwikkeling in wijze van aanbesteding en
contractvormen te volgen. Ervaringen van gemeenten en waterschap kunnen daarbij
worden benut.
Soort
Best practice
Besparingen
Besparingen worden met name verwacht bij reinigen en inspecteren, kolkenzuigen en
renovatie. Het volume dat wordt aanbesteed is niet bekend Als we met gezamenlijke
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inkoop of alternatieve contractvormen hier 5 tot 10% op besparen, levert dat naar
verwachting een wezenlijk besparing per jaar.
Tevens zal er als gevolg van de huidige marktsituatie het gros van de aanbestedingen
goedkoper uitvallen dan begroot in het GRP. Dit beschouwen we vooralsnog niet als een
besparing, mede omdat in nieuwe GRP’s met lagere prijzen rekeningen zal worden
gehouden.
Kwalitatieve baten
Door de optimale wijze van aanbesteden te kiezen kan een beste prijs/kwaliteit
verhouding worden verkregen. Belangrijke voorwaarde is dat werkwijzen al vergaand zijn
geüniformeerd (zie reinigen en inspecteren)
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan een netwerk dat de kennis over inkoop en contracten deelt en
daardoor inhoudelijk voor continuïteit kan zorgen.
Lasten
De wijze van aanbesteden vergelijken en gezamenlijk aanbesteden is vooral een kwestie
van doen. Omdat eerst afstemming moet plaatsvinden zal de voorbereiding iets
toenemen. We gaan uit van 5 dagen per deelnemer per jaar.
3.4.5

Calamiteitenplan
Beschrijving
Juist bij calamiteiten wordt het afvalwaterbeheer opeens zichtbaar. Wat bijvoorbeeld als
de stroom gedurende langere tijd uitvalt en het afvalwater niet verpompt kan worden?
Om snel te kunnen handelen is het noodzakelijk calamiteitsituaties vooraf door te denken
en afspraken te maken hoe de communicatie in dergelijke situaties verloopt, juist ook
tússen organisaties. Op dit moment kennen de zuiveringsbeheerder en
rioleringsbeheerder elkaar bijvoorbeeld (nog) niet. Overigens kan ook worden
aangesloten bij bestaande initiatieven (o.a. van Veiligheidsregio’s) om
calamiteitenplannen te maken of inbestaande calamiteitenplannen de wateraspecten
nader uit te werken en mee te nemen.
Soort
Project
Besparingen
Het project levert geen directe besparingen. Het kan wel onnodige schade voorkomen in
geval van calamiteiten doordat snel geschakeld kan worden.
Kwalitatieve baten
Het rustige gevoel dat goed is nagedacht over extreme situaties.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen effect anders dan het vastleggen van essentiële informatie die bij calamiteiten van
belang is.
Lasten
Het opstellen van een calamiteitenplan zal circa 5 dagen per deelnemer vragen, mogelijk
ondersteund door een externe partij.
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3.4.6

Buitendienst
Beschrijving
De gemeenten hebben allemaal een eigen buitendienst die zich vooral toelegt op het
inspecteren en onderhouden van gemalen en het verhelpen van storingen. Ook het
waterschap heeft een storingsdienst. De omvang van de diensten verschillen onderling,
evenals de wijze van aansturing. Ook is er sprake van vergrijzing waardoor de
dienstverlening op langere termijn niet is geborgd. Door de beperkte omvang van de
dienst zijn partijen kwetsbaar voor uitval of vertrek. De kosten voor de buitendienst
kunnen bij gemeenten oplopen tot 10 a 15% van de exploitatiekosten. Het is dus goed
om te bezien of er verbeteringen mogelijk zijn in de inrichting van de buitendienst. Zo kan
samenwerking tussen gemeenten en waterschap aantrekkelijke voordelen opleveren:
een robuustere organisatie en kostenbesparing door slimme inzet van beschikbare
capaciteit.
Inhoudelijk is opmerkelijk dat het energieverbruik van de gemalen per jaar soms sterk
fluctueert. Het is interessant om bijvoorbeeld foutaansluitingen op te sporen en/of
luchtinsluiting en vervuilde ontluchters te onderzoeken. De buitendienst kan hier een rol
in vervullen.
Soort
Best practice c.q. organiseren.
Besparingen
Indien het mogelijk is dat de buitendienst door uitwisseling van kennis en kunde, door
uitwisselbaarheid tussen partijen en door nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de aansturing
van deze diensten in zijn totaliteit met 10% minder mensinzet kan volstaan is hier een
besparing te realiseren van ca € 125.000,- / jaar.
Wat betreft de energiekosten wordt in de gemeente Midden Drenthe geconstateerd dat
deze variëren van €100.000,- tot €200.000,- per jaar. Dit betreft voornamelijk
energieverbruik van het drukrioolsysteem. Inzicht in de oorzaak van deze grote variatie
ontbreekt vooralsnog. Een besparing van €30.000,- op jaarbasis lijkt hier minimaal
haalbaar als het functioneren van het systeem en het energieverbruik goed wordt
geanalyseerd, gemalen en persleiding zo worden ingericht dat systemen ook wat betreft
energieverbruik optimaal functioneren en mogelijk ook gezamenlijk energie wordt
ingekocht. Geëxtrapoleerd naar 5 gemeenten (5 gemeenten met een drukrioolsysteem
van grote omvang) is een besparing in de orde van €0,15 miljoen per jaar dus mogelijk.
Deze indicatie van potentiële baten laat zien dat het waard is om te onderzoeken of op
deze kostenpost gestuurd kan worden.
Kwalitatieve baten
Door het uitwisselen van ervaringen tussen buitendienstmedewerkers kunnen
werkzaamheden beter, handiger of sneller worden uitgevoerd.
Verminderen kwetsbaarheid
Door de bundeling van capaciteit worden de deelnemers minder kwetsbaar voor
personele wisselingen. De belangrijkste werkzaamheden kunnen altijd doorgang vinden.
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Lasten
Het bundelen van beschikbare capaciteit kan geleidelijk groeien van eerst flexibele inzet
van medewerkers naar centrale aansturing van buitendienstwerk. Voor het organiseren
van de verandering is circa 10 dagen per deelnemer nodig.

3.5

Bijzondere kansen
Naast de kansen op het gebied van nieuwe opgaven, kapitaallasten en operationeel
beheer signaleren wij ook twee kansen die niet direct in dit stramien zijn te vatten.

3.5.1

Duurzame invulling personele bezetting
Beschrijving
Alle gemeenten zien zich gesteld voor de situatie waarbij de diverse taken door slechts
één of een beperkt aantal mensen worden ingevuld. Daarbij is ook sprake van
vergrijzing. De uitvoering van het rioleringsbeleid is daardoor kwetsbaar. Uit de
beschrijving van eerder genoemde kansen wordt duidelijk dat deze slechts een beperkte
oplossing bieden voor het verminderen van de kwetsbaarheid. Daarom wordt
voorgesteld dit punt expliciet te agenderen. Dat zal deels het rioleringsdossier
overstijgen. Toch is het goed te inventariseren hoe de verschillende gemeenten omgaan
met de dunne bezetting van taken en de vergrijzing. Het waterschap kan naar
verwachting ook een rol vervullen bij het verminderen van de kwetsbaarheid. Zij hebben
immers specifieke kennis in huis die ook door gemeenten zou kunnen worden benut:
kennis over ontwikkelingen op gebied van technologie en regelgeving, functioneren van
gemalen, meet- en regeltechniek, etc.
Soort
Best practice.
Besparingen
Geen.
Kwalitatieve baten
Een indirect effect kan zijn dat door het beter bezetten van functies er ook meer
uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt waardoor geleidelijk een verbeterslag in
werkprocessen kan plaatsvinden.
Verminderen kwetsbaarheid
Deze kans is primair gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid en zoekt daarbij
naar best practices binnen de deelnemende gemeenten maar ook daarbuiten.
Lasten
Het initiatief zal circa 5 dagen inspanning vragen per organisatie.
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3.5.2

Ontwikkelen langetermijnvisie op samenwerking
Beschrijving
De samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeente en waterschap heeft zich de
laatste jaren ontwikkeld. Met het oppakken van de meest kansrijke kansen wordt een
volgende stap in de samenwerking gezet. De vraag doet zich dan voor: waar gaat de
samenwerking op de langere termijn naar toe? Als we zo veel kansen zien, waarom
gaan we dan niet over het gehele afvalwaterbeheer intensiever samenwerken,
bijvoorbeeld door het bundelen van alle operationele taken? Daarmee kunnen
schaalvoordelen worden bereikt, het kwetsbaarheidsprobleem kan worden aangepakt en
door specialisatie is een kwaliteitsimpuls mogelijk. Er zijn volop vragen die een
verkenning behoeven. Bijvoorbeeld hoe zo’n gezamenlijke uitvoering effectief en efficiënt
kan worden ingericht met voldoende invloed vanuit de deelnemende partijen. In een
project kunnen deze vragen worden beantwoord en kan een langetermijnvisie op
samenwerking worden geformuleerd.
Soort
Project.
Besparingen
Geen. De uitkomsten van de verkenning kunnen wel perspectief bieden voor verdere
besparingen.
Kwalitatieve baten
Geen. Het bundelen van kennis en capaciteit en daarmee de mogelijkheid tot
specialisatie maakt een kwaliteitsimpuls mogelijk.
Verminderen kwetsbaarheid
Geen. Maar de langetermijnvisie zou wel een oplossing kunnen bieden voor het
vraagstuk.
Lasten
Het opstellen van een langetermijnvisie vergt een inzet van ongeveer 10 dagen per
deelnemer (verschillende disciplines) plus een budget voor ondersteuning.
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3.6

Overzicht kansen
In onderstaand overzicht zijn de karakteristieken van de kansen verzameld.

Categorie

Kans

Soort

Vorm

Verlagen

Verbetere

Vermin-

kosten

n kwaliteit

derenkwetsb

x1000 €/jaar

Lasten

aar-heid

in 2020
Nieuwe

Stedelijke

Project -

Gemeente/

opgaven

wateropgave

Anders denken

Waterschap

Planvorming

Project

Gem/Gem

(continu)

60 #

+

o

(regulier)

pm 1

+

o

(regulier)

5 d/jr/partij +

&
Gem/WS

Kapitaallasten

Levensduur

Best practice

Gem/Gem

250 - 500

o

o

Best practice

Gem/Gem

350 - 750

o

o

Project

Gem/Gem

pm 2

o

o

riolering
Toepassen

ondersteuning
5 d/partij

renovatietechnieken
Financiële
systematiek
Operationeel

Functioneren

beheer

systeem

10d/partij +
ondersteuning

Best practice

Gem/Gem

180

+

o

(regulier)

14

+

+

20 d/partij

&
Gem/WS

Databeheer

Organiseren

Gem/Gem
&
Gem/WS

Reinigen en

Best practice

Gem/Gem

300

+

o

5d/partij

Best practice

Gem/Gem

pm 3

o

o

5 d/jr/partij

0

+

o

5 d/partij

125 + 150

o

+

10 d/partij

inspecties
Inkoop en
contractvormen

&
Gem/WS

Calamiteitenplan

Project

Gem/Gem
&
Gem/WS

Buitendienst

Best practice organiseren

Extra

Duurzame

Best practice

personele bezetting

Gem/Gem
&

+

Gem/WS

ondersteuning

Gem/Gem

-

o

+

5 d/jr/partij

Gem/Gem

perspectief

perspectief

perspectief

10 d/partij +

&

pm 4

&
Gem/WS

Langetermijnvisie
samenwerking

Project

ondersteuning

Gem/WS
Totaal

1.400 -2.000
+pm
+perspectief

#

Deze besparing kan gerealiseerd worden in gemeente Steenwijkerland. Andere gemeenten hebben de consequenties van
de stedelijke wateropgave nog niet / onvoldoende in beeld en kunnen dus ook geen besparingscijfer bepalen.
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Met de in dit hoofdstuk aangeduide kansen kan ruwweg een besparing van 1,5 tot 2,0
miljoen euro per jaar worden bereikt. De totale kosten voor de afvalwaterketen in het
beheergebied van Reest en Wieden bedragen 45 miljoen euro per jaar. De besparingen
komen daarmee uit op 3% tot 4,5%.
Dit ligt nog beduidend onder het niveau van de besparingen dat kan worden afgeleid
vanuit de landelijke opgave. Die komen uit op ruim 3,9 miljoen besparing (8,5%). Kan het
verschil worden verklaard door de met pm gemerkte posten?
De pm-posten vormen in ieder geval een gedeeltelijke verklaring. Alleen de juiste dingen
doen met een goede balans tussen kosten en baten (pm1) kan tot aanzienlijke
besparingen leiden. De komende tien jaar wordt immers 370 miljoen euro uitgegeven
aan investeringen en operationeel afvalwaterbeheer. Samen slim inkopen (pm3) leidt tot
aanvullende besparingen. Een andere financiële systematiek met snellere of geen
afschrijvingen (pm2) leidt weliswaar over de langere termijn gezien tot minder
rentelasten, maar de kosten op de korte termijn nemen daardoor wel toe. Het is een
politieke keuze of en in welke mate een nieuwe systematiek wordt toegepast.
Het ontwikkelen en implementeren van een langetermijnvisie op de samenwerking (pm4)
biedt naar verwachting het meeste perspectief. Bij deze visie gaat het er niet om de
werkprocessen ieder afzonderlijk te optimaliseren, maar het gehele proces van het
afvalwaterbeheer in de regio te optimaliseren. In het Bestuursakkoord Water wordt niet
voor niets gesproken over het bundelen van kennis en capaciteit bij de
investeringsprogrammering en het benutten van schaalvoordelen bij de uitvoering van
operationele taken. Dit gaat veel verder dan afstemmen. Het impliceert dat taken zo veel
mogelijk en zonder doublures door specialisten op elke discipline worden uitgevoerd. In
plaats van zes maal water & rioleringsbeheer en eenmaal zuiveringsbeheer te
organiseren, gaan we uit van eenmaal integraal afvalwaterbeheer. De vorm waarin dit
gestalte moet krijgen is nog onduidelijk (netwerkstructuur, arbeidspool, aparte
uitvoeringsentiteit). Als we uitgaan van netto baten van 5% over de operationele kosten
betekent dit een besparing in de orde van grootte van 1,25 miljoen euro per jaar (ca
2,5% van de totale jaarlijkse kosten).
Los van de pm-posten komen de geraamde besparingen daarmee in totaal uit op ca 7%.
Dit wijkt niet veel af van de regionale opgave die afgeleid is uit de landelijke besparingen
(8,5%, zie paragraaf 2.3.2).

Opgemerkt wordt dat de gegeven besparingen gemiddelde geraamde besparingen
betreffen. Deze kunnen per individuele partij hoger of lager uitvallen.
Besparingen zijn “op hoofdlijnen” bepaald en er liggen dus geen gedetailleerde
rekensessie aan ten grondslag. Het betreft een verkenning naar de mogelijkheden.

9W8786.A0/R004/HHER/EJA/Nijm

- 29 -

3.7

Vervolg
Tijdens een werksessie op 13 oktober zijn de kansen besproken en geprioriteerd.
Daaruit kwamen gezamenlijke planvorming en verlengen levensduur als meest kansrijk
naar voren. Niet alleen omdat daarmee naar verwachting flinke winst kan worden bereikt,
maar ook omdat de deelnemers aan het overleg daarmee graag aan de slag wilden.
Het verslag van de werksessie van 13 oktober is opgenomen in bijlage 2.
De twee kansen zijn uitgewerkt in twee projectvoorstellen die in bijlage 3 zijn
opgenomen.

3.8

Conclusies
Uit de tabel kan opgemaakt worden dat er een groot aantal kansen voorliggen. De
financiële baten zijn niet altijd nauwkeurig te becijferen omdat het deels indirecte baten
zijn: door specialisatie kunnen beter onderbouwde beslissingen ten aanzien van beheer
en investeringen worden genomen. Het gaat dus veel verder dan “wat we vroeger met
vier man deden, gaan we nu met drie doen”. Maar het algemene beeld is wel dat er fors
(3% tot 7%) bespaard kan worden, juist door meer grip op het gehele beheer te krijgen.
In feite betekent dit dus onder de streep een toename van kwaliteit én een verlaging van
kosten.
Daarbij is wel de vraag gerechtvaardigd: Als dit perspectief in zicht is, waarom is daar
dan niet eerder op ingesprongen? Blijkbaar vergt het veranderingen die niet spontaan tot
stand komen. Het vergt een houding van ‘over de grenzen willen kijken’, ‘willen leren van
elkaar’ en ‘durven veranderen’.
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BIJLAGE 1
Verslagen interviews
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Waterschap Reest en Wieden
Overleg met gemeenten
Riolering en waterketen
Er is 2 x per jaar overleg met de gemeente over riolering en de waterketen.
Aan dit overleg nemen namens het waterschap deel:
Hans Geerse - beleidsmedewerker waterketen
Alma de Haan – toetsing rioleringsbeleid (o.a. afname verplichting via BRP}
Henk H.Post – toetsing rioleringsbeleid GRP
Wendy Dolstra – toetsing waterbeleid WP
Deze mensen werken voor verschillende afdelingen binnen het waterschap maar
zitten wel gezamenlijk op één kamer om een goede afstemming te waarborgen.
Waterbeheer
Naast het overleg Riolering en Waterketen heeft er periodiek ook een
“waterbeheer-overleg” plaats tussen een aantal gemeenten en het waterschap.
Hierin staat het operationeel beheer van het watersysteem centraal.
Vergunningenoverleg
Heeft 2 maal per jaar plaats tussen gemeente en waterschap.
Managementniveau
Op Managementniveau heeft geen structureel overleg plaats tussen gemeente en
waterschap.
Bestuurlijk niveau
Op bestuurlijk niveau wordt 1 maal per jaar overlegd. Hierin kunnen zaken aan de
orde komen die op ambtelijk niveau niet tot een oplossing komen,
Samenwerkingsprojecten
Deze zijn al talrijk naar de mening van het waterschap. Enkele voorbeelden zijn:
 via de afdeling Zuiveringsbeheer loopt het contact over het beheer van IBAsystemen dat het WS uitvoert voor een aantal gemeenten;
 diverse OAS-sen;
 maatwerk ombouw gescheiden stelsel bedrijventerrein Hoogeveen
(besparing door maatwerk € 1,5 miljoen);
 integraal Waterproject in Ruinen (opheffen RWZI);
 stedelijke Wateropgave en oplossen watersysteem en waterketenknelpunten
in St Jansklooster (Steenwijkerland);
 monitoring riolering;
 neerslagradarinformatie.
Het is zeker belangrijk de successen bij te houden en met elkaar te delen als
stimulans voor het veder werken aan doelmatigheid
Aandachtspunten / bijzonderheden
 erkend wordt dat de disciplines zuiveringsbeheer bij het WS en
rioleringsbeheer bij gemeenten elkaar niet kennen.

Voorbeelden zijn er van situaties met calamiteit en dat de contacten tussen
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waterschap en gemeente dan in eerste instantie gaan lopen via de
handhavers van beide partijen. Terwijl er situaties kunnen zijn waarin het
nodig is dat zuiveringsbeheer en rioleringsbeheer direct met elkaar contact
hebben om noodzakelijke maatregelen te coördineren.
Vergroten doelmatigheid
Het waterschap staat open in de zoektocht naar vergroten van de doelmatigheid.
Als er kansen zijn om geld te verdienen: prima. Als er kansen zijn om te
verbeteren: prima. Het waterschap wil geen discussie over de verdeling van
zorgplichten. Wel houdt het waterschap het zuiveringsbeheer organisatorisch
gescheiden van andere activiteiten om daarmee opties als uitvoering door de
markt of in een afvalwaterketen uitvoeringsorganisatie open te houden.
Kansen:
 voorlichting geven bij gemeenten over het zuiveringsbeheer om elkaar zo te
leren kennen. Is al een keer een aanzet voor gemaakt met gemeente
Steenwijkerland maar toen was er ook net sprake van personele wisseling bij
de gemeente en is dit blijven liggen. Meer in het algemeen: gemeenten
moeten de belangen van het waterschap kennen en omgekeerd moet het
waterschap de belangen van gemeenten kennen;
 weet hebben van elkaars knelpunten / problemen. Door de deelsystemen
dan gezamenlijk te bekijken kunnen betere oplossingen gevonden worden.
Via de voorlichting / uitwisseling (zie vorige punt) moet dit via een
gestructureerde uitwisseling van kennis en ervaring tot stand komen;
 bij het opstellen van het Rioleringsbeleid van het waterschap worden sinds
kort (2009) de gemeenten betrokken. Kernwoorden in het nieuwe
rioleringsbeleid zijn doelmatigheid en samenwerking. Voorheen was dat
meer eenrichtingsverkeer vanuit het waterschap waarbij gemeenten
overigens altijd wel geconsulteerd werden.
Het ingezette traject van dit gezamenlijk doen moet verder vorm krijgen.
[ concreet voorbeeld – BRP Midden Drenthe; de voorziene investering gaat
gemeente voorlopig niet uitvoeren – eerst is verder onderzoek (oa. meten)
nodig om te bepalen of de theoretisch bepaalde maatregelen daadwerkelijk
effectief zijn. – Waterschap moet hierin flexibel zijn en niet enkel de
gemaakte afspraken handhaven maar het aanmoedigen dat op deze wijze
goed naar de doelmatigheid wordt gekeken. En daar waar mogelijk en nodig
actief meedenken met de gemeente];
 doelen die het waterschap nastreeft kunnen niet meer via het systeem van
vergunningen worden gerealiseerd. Waterschap realiseert zich dat deze
doelen nu vooral bereikt moeten worden door samenwerking en overleg
tussen gemeenten en waterschap;
 beheer van de kleinere gemalen zou door gemeenten kunnen worden
uitgevoerd. Eventueel kan ook overname van gemalen besproken worden.
Bij Steenwijkerland is dit al geeffectueerd. Na overdracht van 9 gemalen aan
de gemeente en één gemeentelijk gemaal aan het waterschap is tevens een
einde gekomen aan de verrekening van bijdragen van de gemeente aan
waterschapsgemalen;
 het voortzetten en vervolgen van het lopende monitoringsproject;
 het uitwerken van de Stedelijke Wateropgave moet grotendeels nog
gebeuren in de regio.
Het waterschap vindt het belangrijk om met gemeenten gezamenlijk tot een
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eenduidige werkwijze te komen. Niet 6 maal het wiel opnieuw uitvinden.
Maar tevens ook realiseren dat de situatie voor verschillende gemeenten
heel anders is (veel water / nagenoeg geen water);
waterloket
In de praktijk wordt de burger goed geholpen, of hij nu bij gemeenten of
waterschap aan klopt. Er is echter nog geen gezamenlijk systeem
(waterloket) waarin de communicatie tussen waterschap en gemeenten
enerzijds en de burger anderzijds is gestructureerd;
via samenwerking zou het goed zijn om rioolvreemdwater zo veel mogelijk te
reduceren. Daartoe in beeld brengen om hoeveel water het gaat, bepalen
wat kosten zouden zijn om dit te voorkomen / reduceren en ook te bepalen
wat de kosten zijn voor het transportsysteem en de zuivering (besparen dan
wel extra investeringen). Dan een gezamenlijke afweging maken waar het
rioolvreemdwater het best kan worden aangepakt;
slibverwerking – dit is met name een kans die tussen de waterschappen
onderling speelt. Het rioolslib dat bij reinigen vrij komt speelt hierin geen rol;
gezamenlijk databeheer, of breder, kijken naar samenwerking op het gebeid
van digitale informatie.

Bedreigingen:
 afspraken over afname verplichtingen zijn duidelijk en liggen vast
Mogelijk dat dit enkel als norm wordt gehanteerd terwijl hiermee niet het
maatschappelijke optimum wordt bereikt. Met meer wederzijdse kennis van
het systeem zouden deze afspraken periodiek opnieuw besproken moeten
worden tussen waterschap en gemeente;
 watersysteem en Waterketen zijn twee aparte sectoren binnen het
waterschap.
De relatie van sector Waterketen met de gemeenten is goed. Hans Geerse is
hierin vanuit het waterschap de trekker en bewaakt de processen.
Relatie tussen sector Watersysteem en de gemeente heeft Hans geen goed
zicht op.
Het is voor het Waterschap dus erg moeilijk om met één gezicht met de
gemeenten te communiceren. De taken en onderdelen zijn divers en daarom
zijn er bij het waterschap veel afdelingen en mensen bij betrokken (grote
matrix !)
Het is daarom een cultuurkwestie dat alle mensen bij beide partijen elkaar
goed informeren;
 met de huidige economische en politieke wind die er waait vraagt het
waterschapsbestuur veel meer verantwoording over de geplande
investeringen en overige uitgaven (“what’s in it for us”). Dit kan een knelpunt
worden bij het zoeken naar oplossingen waarbij we het maatschappelijke
optimum nastreven.
Algemene opmerkingen:
 in het zoeken naar doelmatigheid en de samenwerking die daarin kan
bijdragen is het belangrijk te stellen dat: vorm volgt inhoud;
 eventuele Samenwerking in welke vorm dan ook valt of staat met de mensen
en de onderlinge contacten.
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Relaties met waterbedrijven
Zowel met Vitens als met WMD is er weinig contact.
Gesproken met
Hans Geerse – beleidsadviseur Waterketen
Inge van der Velde – bedrijfskundig technoloog
Jan Vriend – afdelingshoofd Zuiveringsbeheer
Deze afdeling heeft als taak het operationeel beheer van de zuiveringen
Lambert Ludens – afdelingshoofd Infrastructuur en Waterketen
Deze afdeling heeft als taak het asset management en de nieuwbouw van
alle relevante infrastructuur
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Gemeente De Wolden
23.500 inw
Kenmerken gemeente

Landelijk;

alle infrastructuur in gemeente is relatief duur (veel km’s weinig mensen);

ligt boven op de bult;

het beeld uit de BM (Drents cluster was niet zo goed);

regiegemeente met het streven om voldoende kennis in huis te hebben om
bij het uitbesteden van werk echt de regie te kunnen voeren en
gesprekspartner te zijn voor derden.
Kenmerken Riolering
 groot buitengebied met 1100 minigemalen en 350 IBA’s;
 beleid in GRP – ‘de anticiperende variant’ Niet vooruitlopen met alle telkens
vernieuwende wetgeving en beleidsvoornemens;
 stelsel in nu nog relatief jong en ligt vnl in goede zandgrond;
 meer grip op kwaliteitstoestand van de riolering
Door beter gebruik van het beheersysteem – verdiepingsslag in het beheer is
nodig (riool ingestort, groot gat waar iemand is ingevallen);
 over kwetsbaarheid van de organisatie is nagedacht en daarvoor is zoveel
als mogelijk geregeld;
 gemeente heeft ook van doen met WS Velt en Vecht.
Aandachtspunten / bijzonderheden
 geld voor rioolvervanging is er.
Het is echter lastig om het beschikbare budget om te zetten in projecten /
realiseren van werken.
Elk jaar blijft er geld over.
Wat wel blijkt is dat ervaring daarin belangrijk is en dat na een bestek voor
vervanging drukriolering er snel een vervolg aan te geven is (reproductie);
 2 jaar geleden is discussie gevoerd over uitbesteden van de buitendienst.
Extern onderzoek: Conclusie: Buitendienst werkt efficiënt en is doelmatig.
Dienst wordt behouden.
Financiën en budgettering
 er wordt nagedacht over bezuinigingen: kosten van straatvegen worden voor
een deel overgebracht van OZB naar rioolheffing;
 fonds is in verleden goed gevuld. Daarom is de heffing een tijd land al
gestabiliseerd.
Organisatie en inhuur
Afdeling Openbare Werken – 3 clusters
Cluster Beheer Openbare Ruimte
Coördinator;
Beleidsadviseur (grond)Water
Datamanager Arcadis rioolbeheer
Operationeel beheer riolering
Begeleiding telemetrie drukriolering
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Cluster projecten
Werkvoorbereiding aanleg en vervanging
Cluster buitendienst
Buitendienst drukriolering en klachten
(al het dagelijks en groot onderhoud)

0,5 fte

2

fte

Totaal is de inzet voor de gemeentelijk watertaken dus 4,9 fte. (waarvan 2,9 fte
binnen)
Inhuur heeft plaats voor: BRP, GRP, Onderzoek
Ook de werkvoorbereiding van projecten wordt deels uitbesteed.
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 SWO Uitwerking is nodig maar de te volgen werkwijze is niet helder.
Samen met waterschap (en andere gemeenten) bepalen?;
 geconstateerd wordt dat de kwaliteitstoestand van riolen beter blijft dan
vooralsnog werd aangenomen op basis van de ouderdom.
Antwoord krijgen op de vraag; wanneer zijn riolen echt aan vervanging toe?;
 beter samenwerking met WS door meer begrip over en weer van elkaars
systemen en problemen – normdenken loslaten – kijken naar de
maatschappelijke kosten en daar het optimum in zoeken;
 kennisuitwisseling;
 projectmatige zaken oppakken (zoals monitoringsproject).
Bedreigingen:
 personeel wordt ouder;
 mensen met kwaliteit zijn moeilijk te krijgen;
 vooral ook mensen met een brede blik / denkers zijn erg schaars – elke
gemeente moet zo iemand in huis hebben: Als gesprekspartner met andere
overheden en om de grote lijnen uit te zetten en te bewaken.
Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en WS)
Leermoment: elkaars positie vooraf goed kennen om project doel beter te
kunnen definiëren;
 veel afgekoppeld in 1 kern waardoor een kleine RWZI kon worden
opgeheven (samenwerking gemeente en WS);
 wateroverlast in Zuidwolde, komt meerdere keren terug. Niet berekend in
BRP – nadere analyse: variabele stuw in watergang staat vast te hoge stand;
 in het verleden gebruik gemaakt van kolkenzuiger van Meppel.
Trots op:
 goed digitaal beheersysteem met goede beheerder en back-up daarvan;
 veel lokale kennis bij gemeente via de buitendienst;
 intern bestek voor de aansturing van de buitendienst;
 het goed regie kunnen voeren;
 ervaring met UAVgc project N48 (niet geschikt voor randvoorziening).
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Relaties met anderen
Gemeenten
 veel overlegvormen waaronder VDG, WMD en 3 Noordelijke Provincies
Loopt goed;
 overleg van buitendienst met aantal andere gemeenten;
 5 voor 5 – bestuurlijk afstemming.
Waterschap
 periodiek overleg.
Waterbedrijven
 niet noemenswaardig.
Huidige situatie en referentie
Wateroverlast (en ook gevolgen van klimaatverandering) is niet een heel groot
issue in de gemeente. Er zijn nog enkele knelpunten die goed in beeld zijn
gebracht en deze worden tzt in combinatie met de vervangingen opgelost.
Gesproken met
Gerard Velthuis Clustercoördinator Beheer Openbare ruimte.
Achtergrondinfo
1999 WMD heeft toen ingezet op een overname van de gemeentelijke riolering –
dat heeft toen veel kwaad bloed gezet.
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Gemeente Hoogeveen
55.000 inw.
Kenmerken gemeente
 een centrale grotere kern;
 maar ook een groot buitengebied.
Kenmerken Riolering
 gereed met sanering buitengebied;
 nagenoeg gereed met basisinspanning;
 veel minigemalen ca 1000 stuks;
 in GRP meer focus op beheer + verkenning van de V (verbreding);
 slag om verouderde BRP’s te actualiseren wordt nu gemaakt;
 databeheer via GBI.
Aandachtspunten / bijzonderheden
 Maaike Hamstra is ‘eigenaar GRP’ (dat betekent bewaking van het
programma en zorgen voor de samenhang tussen al disciplines binnen
riolering en water (beheer – realisatie – financiën - handhaving);
 laatste jaren bleek dat de opbrengsten van de rioolheffing leiden tot een
spaarpot omdat het de gemeente niet lukte geld van de plank te krijgen;
 R&I; adhoc werkwijze is omgebouwd tot werken via methode (wijkgericht,
cyclus van ca 10 jaar);
 voor planmatig onderhoud is nu jaarlijks 200k opgenomen in exploitatie;
 voor vervanging is nu jaarlijks “slechts” een bedrag opgenomen van 100k
(is een zeer krappe raming – oorzaak eerst reserve afbouwen);
 in plaats van vervangen wordt er heel veel aan renovatie gedaan (lining);
 renovatie werk wordt via een PvE aanbesteed (kwaliteitsborging en tevens
veel risico bij de aannemer van het werk – methode wordt niet
voorgeschreven);
 eigen buitendienst is verantwoordelijk voor klein onderhoud en storing van de
o.a. de drukriolering – hoog kennis niveau en veel lokale kennis
Eigenbuitendienst kan heel snel reageren.
Eigenbuitendienst wordt verjongd (niet kwetsbaar);
 kolkenreiniging wordt uitgevoerd door AREA (privaat)
Slag om verouderde BRP’s te actualiseren wordt nu gemaakt
insteek om deze verbreed te maken (stedelijke wateropgave)
toename Fv – wat zijn consequenties voor BRP’s;
 stedelijk wateropgave is nog niet in beeld gebracht (aanpak nog niet helder);
 bezuinigingen binnen gemeente spelen een rol maar lijken Riolering en
Water nog niet te raken;
 riolering wordt in bepaalde situaties leidend in de openbare ruimte, tot op
heden was het volgend aan tal van stedelijke ontwikkelingen.
Financiën en budgettering
Er is voldoende geld.
In principe is gelabeld. Maar met een goede onderbouwing is het mogelijke geld
voor andere projecten binnen R&W te gebruiken, mits het past binnen ambities /
strategie uit het GRP. Dit is heel belangrijk – daardoor kan je doelmatig werken /
flexibiliteit.
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Jaarlijks een financiele evaluatie (MARAP)
5-jaarlijks word via GRP nieuw budget gereserveerd.
Organisatie en inhuur
Cluster Realisatie en Beheer
Clustermanager;
Arthur Wijngaarden
Team Advies (GRP, WP, Waterketen, loket, grondwater, watertoets)
Water Thomas Klomp
Riolering Maaike Hamstra
Team Ontwerp en Team Realisatie
Izaäk Tigelaar (BRP, toetser plannen, werkvoorbereider)
Team Beheer
Gert Brink (planmatig onderhoud)
Johnny Arends (aansturing buitendienst / planmatig onderhoud gem)
Buitendienst (2 servicebussen)

1 fte
0,5 fte
1

fte

0,8 fte
1 fte
3,5 fte

Totaal is de inzet voor de gemeentelijk watertaken dus 7,8 fte. (waarvan 4,3 fte
binnen)
Inhuur is mogelijk ad hoc: BRP, GRP, Onderzoek
Bij het beheer van drukriolering wordt het groot onderhoud en de inspectie en
reiniging uitbesteed aan derden.
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 risicobenadering hanteren bij vervanging
Aanname leeftijd is nu 60 jaar – mogelijk is deze werkelijk 70 tot 80 jaar
Hoe Analyseer je dit / krijg je hier grip op?;
 wat doe je met financiele ruimte als blijkt dat er minder
vervangingsinvesteringen nodig zijn? mogelijk anders / versneld afschrijven;
 gemeente zou graag gezamenlijk werken aan een nieuwe kijk op de
financieringsmethodiek en keuzes die hierin te maken zijn. Is voor alle
rioolbeheerders een lastig item waar zij inhoudelijk ver van af staan;
Dit ook in de oriëntatiefase al met alle bestuurders tegelijk bespreken.
 gemeente is goed in planmatig werken in het beheer (voorbeeld voor
anderen);
 gemeente doet al veel aan renovatie van riolering (voorbeeld voor anderen);
 rol van de coördinator is heel sterk (voorbeeld voor anderen).
Bedreigingen:
 kwetsbaarheid van enkele functies:
Izaäk Tigelaar is 30 jaar in dienst (wandelend archief – veel wat in zijn hoofd
zit ligt niet vast).
Gert Brink – ook al ouder en zeer veel ervaring en info in het hoofd
Hoe kan je de organisatie robuuster maken;
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Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en waterschap)
Dit project is getrokken door inhoudelijke mensen / onvoldoende overzicht
mbt het proces / heeft frustraties opgeleverd;
 waterrand Noord Hoogeveen (zeer nauwe samenwerking tussen gemeente
en WS – werkt als een olievlek!! nu zeer goede ingangen bij het WS).
Trots op:
 in Hoogeveen staat een hecht team (samen aan de slag);
 waterteam is sinds kort gevormd: (water&riolering + ontwerp(realisatie /
beheer) + stedebouw + buiten (praktijk / theorie).
Algemene opmerkingen:
 een van de taken uit GRP: opsporen foutieve aansluitingen. (is lastige klus /
komt gemeente tot nu toe nog niet aan toe);
 wat betreft samenwerken; kom met mogelijkheden vanaf de werkvloer – als
die concreet te maken zijn dan pas bestuur informeren en zorgen dat het
initiatief kan worden gefaciliteerd;
 samenwerken staat of valt bij het type mensen
(Arthur gebruikt drijfveeranalyse);
 gemeente Hoogeveen wil zowel halen als brengen (heeft nog geen
specifieke doelen);
 wens gemeente; probeer de zaken zo integraal mogelijk te bekijken / laat
hokjes denken los;
 door meer kennis te hebben van elkaars systemen zal samenwerken
gemakkelijker gaan.
Relaties met anderen
Gemeenten
 veel overlegvormen waaronder VDG en 3 Noordelijke Provincies;
 overleg van buitendienst met aantal andere gemeenten;
5 gemeenten hebben alle enige tijd een nauwe band (bestuurlijk).
Waterschap
 in het algemeen is die goed;
 Hoogeveen ziet dat andere gemeenten in de regel veel argwaan hebben
tegenover het Waterschap.
Waterbedrijven
 WMD – goede partner (contact verloopt hoofdzakelijke via NUTS overleg).
Huidige situatie en referentie
Kosten voor SWO (oa. voorsorteren op klimaatverandering) zijn nog niet in beeld
gebracht. Voor het financiele plaatje van 2010 – 2020 is dit nog een pm post voor
de gemeente.
Kosten voor SWO in geval van een herinrichting of nieuwe ontwikkeling moeten
uit de ontwikkeling worden gefinancierd.
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Gesproken met
Maaike Hamstra (coördinator)
Gert Brink (planmatig onderhoud)
Arthur Wijngaarden (afdelingshoofd)
Achtergrondinfo
Maaike Hamstra is in 1994 gestart bij gemeente, sinds 2004 werkzaam op het
gebied van water en riolering.
Maaike is van specialist/techneut ontwikkeld tot meer generalist / coördinator.
Gemeente praat op andere terrein al over samenwerking met omliggende
gemeenten (uitlenen van capaciteit).
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Gemeente Meppel
32.500 inw
Kenmerken gemeente

stedelijk met een toch ook stuk buitengebied (voorheen gemeente
Nijeveen);

gemeente waarin veel nieuwe ontwikkelingen lopen of recent hebben
gelopen;

watersysteem is van belang (afvoerputje van Drenthe);

over het algemeen veel goede zandgrond met her der stukken met
minder goede bodem;

credo: optreden als regie-gemeente.
Kenmerken Riolering
 laatste GRP is in heel kort tijdsbestek opgesteld.

niveau van heffing is opnieuw bepaald;

ook kosten voor het watersysteem zijn daarin opgenomen;
 databeheer via GBI (eigen operator);
 buitendienst is heel beperkt – stuurt voornamelijk op klachten en storingen;
 voor periode 2011-2015 is er een afkoppelplan waarin veel werken zijn
opgenomen;
 geen hydraulische knelpunten in de riolering;
 gemeente heeft een eigen kolkenreiniger.
Aandachtspunten / bijzonderheden
 gemeente heeft probleem met bezetting van de organisatie.
deze is al erg smal (ook gesignaleerd in BM) en er zijn in korte periode 2
medewerkers vertrokken. Momenteel staat nog één vacature open;
 geld voor rioolvervanging en andere maatregelen is er;
 de bezuinigingen lijken vooralsnog riolering niet echt te raken en geven nu
vooral knelpunt m.b.t. bovenbouw.
Financiën en budgettering
OW heeft vrijheid met betrekking tot de invulling van de rioleringszorg en de
daarvoor beschikbare gelden. Jaarlijks word een perspectiefnota opgesteld en
jaarlijks wordt geëvalueerd.
Via GRP worden de budgetten vastgesteld voorplanperiode bepaald (t/m 2014).
GRP en daarmee samenhangende budgetten zijn stabiele factor.
Doel van gemeente is om problemen die met en rondom het water en de riolering
voordoen zo snel mogelijk worden opgelost.
Organisatie en inhuur
Afdeling Regie en Realisatie : 3 teams
Team Projecten en Regie (betreft oa vervanging en reconstructies)
Teamcoordinator;
Walter Buis
Beleidsmedwerker Riolering
Arie van Pelt
- GRP, BRP, R&I, OP’s, jaarprogramma’s,
Datamanager GBI - riolering
Beheer Riolering (is nu vacature)
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- uitvoering van de OP maatregelen / knelpunten oplossen
Controleur financiën

0,1 fte

Buitendienst monteur voor storingen en klachten

0,7 fte

Totaal is de inzet voor de gemeentelijk watertaken dus 2,0 fte. (waarvan 1,3 fte
binnen). Voor 0,5 fte staat al enige tijd vacature open (tbv binnendienst)
Beleidsmedewerker stedelijk water
NB : deze functie komt niet ten laste van rioolheffing

1

fte

Inkoop van alle plannen en onderzoek voor 100%: (BRP, GRP, Onderzoek, etc)
Inkoop van werkvoorbereiding voor 80%.
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 binnen de gemeente is het alle hens aan dek op het terrein van riolering als
gevolg van 2 medewerkers die kort na elkaar zijn vertrokken. Dat geeft niet
veel ruimte om te denken over kansen of over hoe het beter kan;
 gemeente werkt veel met waterdoorlatende verharding. De ervaringen
hiermee (goed en slecht) kan zij delen met anderen.
Bedreigingen:
 invulling van vacatures verloopt zeer moeizaam. Vergrijzing
Dit knelpunt is extra groot omdat de organisatie al zeer smal is.
Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en waterschap).
Trots op:
 gemeente werkt vanuit filosofie Beheerbewust Ontwerpen en Ontwerpbewust
beheren. Dit is ontstaan bij uitvoering van de afkoppelprojecten.
Algemene opmerkingen:
 de gemeente weet uit ervaring dat een goede communicatieadviseur binnen
de gemeente van grote waarde kan zijn (zeker als het om de meer
verstedelijkte delen gaat waar gewerkt wordt).
Relaties met anderen
Gemeenten
 overlegvormen waaronder VDG
Is voor Arie nog nieuw.
Waterschap

periodiek overleg.
Huidige situatie en referentie
Verwachting is dat als gevolg van de klimaatveranderingen er geen extra
inspanning nodig is anders dan nu al in het GRP is opgenomen.
Gemeente is veel aan het afkoppelen.

Interview Meppel

2/3

Daarin houden ze al rekeningen met extra hydraulische belasting. Het
afkoppelprogramma wordt doorgezet waar mogelijk.
In het huidige kostenplaatje zitten ook al kosten voor het waterbeheer
opgenomen.
Gesproken met
Arie van Pelt
Walter Buis
Achtergrondinfo
Arie van Pelt was eerste projectleider bij gemeente – doorgeschoven naar huidige
functie en werkt daar sinds ca 4 maanden.
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Gemeente Midden Drenthe
33.500 inw.
Kenmerken gemeente
 pragmatische instelling van werken;
 landelijk en groot (350 km2).
Kenmerken Riolering
 gereed met sanering buitengebied;
 BRP gereed – hydraulische knelpunten op hoofdlijnen in beeld / budget voor
noodzakelijke maatregelen gereserveerd;
 2010-2015 focus op verder uitwerking van het databeheer en opstellen OP’s;
 voor databeheer wordt op korte termijn een nieuw (integraal) beheersysteem
aangeschaft;
 tarief t.o.v. omliggende gemeenten laag (200).
Aandachtspunten / bijzonderheden
 momenteel werkt het vervangen nog op basis van een “piep-systeem”;
 vanaf 2015 is structureel geld gereserveerd voor vervangingsinvesteringen;
 in periode 2010-2015 moet invulling worden gegeven aan het verder
verkrijgen van inzicht in de kwaliteitstoestand en het opstellen van
Operationele Plannen en vervangingsplannen;
 er is momenteel ook nog onvoldoende personele capaciteit om gemiddeld
1,5 miljoen per jaar aan vervangingsprojecten om te zetten;
 voor drukriolering geldt dat ook beheergegevens digitaal zijn vastgelegd en
dat er een telemetriesysteem aanwezig is. Echter deze gegevens worden
nog onvoldoende gebruikt: buitendienst werkt heel pragmatisch;
 elektraverbruik van het drukrioolsysteem kan van jaar tot jaar erg sterk
variëren. Analyse daarvan is nodig. Wat zit daar achter en is dit te
optimaliseren (variatie van 150 tot 250 k per jaar).
Financiën en budgetering
Nu nog een negatief rioolfonds.
Elk jaar stijgt heffing met € 10,- om positief saldo van de voorziening te krijgen.
Bezuinigingen staan voor de riolering nog niet op de agenda.
Organisatie en inhuur
Afd Openbare werken (10 man binnendienst en ca 40 man buitendienst)
Hoofd afdeling;
-Peter Klont
Beleidsmedewerker Riolering en Projectleider -Wiebe Oosterhof
0,7 fte
Beleidsmedewerker Water
0,3 fte
Beheerder Riolering (oa datamanager)
1,0 fte
Buitendienst drukriolering en storingen

2,5 fte

Totaal is de inzet voor de gemeentelijk watertaken dus 4,5 fte. (waarvan 2 fte
binnen).
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Inhuur is mogelijk ad hoc: BRP, GRP, Onderzoek, Meten
Ook de werkvoorbereiding van projecten wordt voor uitbesteed
(D&T op projecten wordt weer zelf gedaan).
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 risicobenadering hanteren bij vervanging (wat gebeurt er als je niets doet)
Nu wordt uitgegaan van een levensduur van 60 jaar maar idee is dat riolen
langer in de grond kunnen blijven liggen. Is dit te bevestigen en zo ja wat is
dan wel een goede aanname voor de gemiddelde technische levensduur;
 gemeente heeft beheergegevens van buitengebied in beeld maar haalt daar
onvoldoende uit naar eigen zeggen. Is hier bij collega’s kennis te halen?;
 overname van enkele gemalen van het waterschap in het buitengebied;
 uitwisseling van beheerkennis / werkwijze van de buitendiensten met
betrekking tot drukriolering;
 beleidsuitgangspunten uitwisselen (GRP) – o.a. op het punt van financiering
en kostendekking (wijze van afschrijven – vorm, termijnen, rente, etc.).
Bedreigingen:
 het wordt lastig ervaren om structureel kwaliteit te kunnen leveren omdat
binnendienst verschillende taken moet volbrengen (hydraulica, beheer,
beleid etc.);
 huidige personele bezetting wordt als krap ervaren. Men moet vaak
prioriteiten stellen;
 in de samenwerking met het waterschap wordt nog erg vanuit de normen
gedacht. Doel is te kijken naar het maatschappelijk optimum;
 buitendienst krimpt mede als gevolg van vergrijzing. Indien je dit moet gaan
uit besteden dan is de vraag hoe moet je dat doen.
Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en waterschap).
Trots op:
 riooltechnische kennis die gemeente in huis heeft;
 monitoringsproject.
Algemene opmerkingen:
 kwetsbaarheid ziet men in deze gemeente niet als een groot probleem;
 doelmatigheidsverbetering realiseren hoeft niet enkel door samenwerking te
worden bereikt;
 het proces van samenwerken is vanuit boven opgelegd en daarom leeft het
nog niet / onvoldoende.
 eerst inzichtelijk maken (zo concreet mogelijk wat de voordelen zijn / wat het
oplevert) en dan pas stappen zetten in samenwerkingsvormen.
Relaties met anderen
Gemeenten
 veel overlegvormen waaronder VDG en 3 Noordelijke Provincies
Loopt goed.
Hoop is dat het wel snel concrete resultaten gaat opleveren.
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Lijkt nu nog vaak erg vrijblijvend. Regelmatig bilateraal overleg met
Westerveld, Hoogeveen en Aa&Hunze.
Waterschap
 regulier overleg 2 maal per jaar.
Waterbedrijven
 Huidige situatie en referentie
Cijfers uit GRP zijn compleet en goed te gebruiken.
Vooruitkijken naar de consequenties van de klimaatverandering wordt nog als een
grote tombola gezien. Systeem is recent theoretisch getoetst op bui 8 en kan dat
goed verwerken. In praktijk worden ook geen ernstige knelpunten ervaren.
Vanuit BRP’s is voldoende geld gereserveerd voor maatregelen. Dit zit dus al in
investeringsprogramma.
In 2020 meer zicht op eventuele negatieve ontwikkelingen.
Gesproken met
Wiebe Oosterhof
Deels met Peter Klont en Henk Zantingen (senior buitendienst)
Achtergrondinfo
Oosterhof. Gestart bij gemeente in 2006
Trekker van project Werkprocessen.
 bij zware neerslag op 3 augustus (beperkt) wateroverlast gehad op
bedrijventerrein en bij een stuk lintbebouwing.
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Gemeente Steenwijkerland
43.500 inw.
Kenmerken gemeente

landelijk met veel open water (een grote kern en meerdere kleinen / veel
recreatie);

groot buitengebied;

regie-gemeente.
Kenmerken Riolering
 een team met duidelijke taakverdeling dat al enkele jaren operationeel is om
Rioleringszorg uit te voeren;
 GRP opgesteld met focus op politiek (beelden van het gewenste
kwaliteitsniveau) en burgers;
 databeheer via GBI;
 opgelopen achterstand in uitvoering van projecten in afgelopen jaar
uitgevoerd (inhaalslag gemaakt – investeringspiek duidelijk te zien);
 veel drukriolering en gemalen;
 de drukrioleringssystemen is kwetsbaar, met name bij regen.
Probleem is foutieve aansluitingen;
 goed inzicht in kwaliteit riolering - ca. 90% van de riolering is de afgelopen
jaren geïnspecteerd (rest is nieuwe aanleg). Geen gekke dingen tegen
gekomen (= meevaller).
Aandachtspunten / bijzonderheden
 regie-gemeente
Komt voort uit hoe je werkzaamheden aanstuurt. De gemeente weet wat ze
wil, maar voert niet zelf uit. Zo schrijft de gemeente zelf geen bestekken en
houdt geen toezicht, voert wel zelf de directie bij de uitviering van werken.
Gemeente heeft wel veel know-how in huis, om goed te kunnen sturen en
beoordelen;
 bezuinigingen binnen gemeente spelen al een duidelijke rol.
Financiën en budgettering
De Raad heeft bij het vaststellen van het vGRP budgetten beschikbaar gesteld.
Het College stelt in januari de jaarplannen vast en die worden ter kennisneming
naar de Raad gestuurd. De cijfers worden al eerder in de begroting voor het
komende jaar opgenomen
De Raad mag alleen toetsen op kwaliteit en doelstellingen. Het College is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het vGRP en mag dieper op de materie
ingaan en bijv. vragen waarom een bepaald riool dat jaar vervangen wordt.
Er wordt naast de jaarprogramma’s reviews van de voorgaande jaren opgesteld.
De vraag is alleen wat het oplevert, want het kost veel tijd.
Constatering is wel dat het moeilijk is ‘het geld op te maken’ omdat projecten vaak
een langere doorlooptijd hebben.
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Organisatie en inhuur
Cluster is opgebouwd uit:
 Coördinator riolering
 Coördinator Water en Kunstwerk
 Beheerder Riolering
 Specialist Water en Riolering
 Regisseur
Buitendienst

1
0,5
1
0,6
0,5

fte
fte
fte
fte
fte

Binnendienst 4,1 fte

5 fte

Projectleiders ondergebracht bij cluster plannen.
Tabellen taken en uren
De tabellen zijn besproken en in detail ingevuld door gemeente (zie bijlage)
Huidige team zit er nu ca. 3 tot 4 jaar.
Het team heeft moeite om de planning te halen, alle projecten uit te voeren. Idee
is dat als ze puur doen wat ze moeten doen, niets extra’s.
Momenteel wordt ook geïnvesteerd in nieuwe systemen, zoals telemetrie.
Incidentele werkzaamheden, zoals calamiteiten, kosten tijd die van tevoren
moeilijk in te schatten is.
Inhuur is mogelijk ad hoc: BRP, GRP, Onderzoek
Ook de werkvoorbereiding van projecten wordt voor groot deel uitbesteed.
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 wens om meer contact en overleg met waterschap.
Zijn er problemen, hoe deel je de informatie? wie heeft welke rol?
Hoe krijg je beter en meer inhoudelijk contact gerealiseerd?
Voor het bedenken en uitvoeren van slimme maatregelen is samenwerking
(met waterschap) onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij het hydraulisch
functioneren. De wisselwerking is belangrijk, want je hebt effect op elkaars
(deel)systemen;
 kwaliteitstoetsing rioolplannen moderner. Rioolplannen tegenwoordig ook
inclusief oppervlaktewater en grondwater. Bij waterschap zijn dit nog
meerdere afdelingen, waardoor het gevoel is dat daar niet altijd de actuele
informatie op de juiste plaats terecht komt;
 beheer rioolgemalen De gemeente heeft 120 gemalen en het waterschap 1720 gemalen op het grondgebied van de gemeente. Waarom neemt de
gemeente niet het beheer en onderhoud aan deze gemalen over;
 gemeente heeft ervaring met UAV-GC op gebied van reinigen en
inspecteren, aanleg ZPR, rioolverruiming. Goede ervaringen mee.
Bij reinigen en inspecteren gold dit ook voor de uitvoerende partij;
 inspecteren e.d. kan je wellicht ook met andere gemeenten oppakken. Welke
schaal ga je dan aanhouden? Later wellicht voor meerjarige contracten?;
 momenteel is Robert bezig met het opstellen van een beheerkalander waar
alle (periodiek) terugkerende activiteiten in staan benoemd. Dit om meer
structuur aan te brengen in het werk van het cluster;
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vervangingsprojecten worden vaak nog traditioneel uitgevoerd. Andere
manier van werken binnen de eigen organisatie (intern dus) is wens. Wellicht
op kern of wijkniveau aanpak van riolering en wegen, wardoor budgetten van
alle afdelingen samen komen en werk volledig kan worden uitgevoerd. Hoe
dien andere gemeenten dit;
operationele jaarprogramma’s worden zoveel mogelijk zelf opgesteld. 1e jaar
uitbesteed, 2e jaar 50/50, vanaf 3e jaar merendeel zelf;
gemeente wil gerichter gaan sturen op reinigingsprogramma. Geen
standaard cyclus, maar aangepast aan behoefte. (Buizen rond zuivering
bleken helemaal vol met zand te zitten.).

Trost op:
 afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in bijvoorbeeld automatisering
en het inzicht krijgen in systemen en het functioneren van deze systemen.
Dit staat nu goed;
 er is een gedegen cluster opgebouwd en beleid geformuleerd.
Goede personele bezetting en heldere taakverdeling (specialiteiten);
 er is al een lopend samenwerkingsverband op het gebied van baggeren met
het waterschap en de provincie Overijssel.
Bedreigingen:
 hoeveel uur is buitendienst bezig met buitengebied? Niet inzichtelijk, geen
grip op;
 in de eigen organisatie is de kennis oké. De gemeente vindt zichzelf wel
kwetsbaar, dat komt door de druk op projecten en iedereen die zijn eigen
taak heeft. Wel wordt alles goed gedocumenteerd.
Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en waterschap)
Dit project is ervaring om mee te nemen in dit onderzoek. Aandachtspunt
voor samenwerking is dat: de uitgangspunten tijdens proces in beeld blijven.
Algemene opmerkingen:
 gemeente verwacht dat samenwerking voornamelijk meerwaarde kan
hebben voor de onderdelen kwetsbaarheid en kwaliteit.
Verwacht dat de kosten niet direct lager worden.
Relaties met anderen
Gemeenten
 overleg met gemeenten die in het zelfde waterschap vallen.
Waterschap
 de communicatie met sommige afdelingen van het waterschap kan beter.
De RWZI in Steenwijk wordt verbouwd, maar gemeente is nooit geïnformeerd.
Afgelopen jaren is gewerkt aan het ontvlechten van de systemen van het
waterschap en de gemeente. Leverde problemen op. Wel begrip voor
ontstaan van die situaties, maar in praktijk niet handig.
De gemeente wil graag inzicht in het functioneren van de zuiveringen en de
waterschapsgemalen, maar heeft dat nog steeds niet (vraag is al gesteld in
2008).
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Waterschap mag van gemeente ook in hun systemen kijken.
Vb is dat gemeente werd aangesproken op functioneren overstort, terwijl
zuivering op lagere capaciteit draaide. Gevoel is dat riolerings- en
zuiveringspoot van waterschap nader tot elkaar moeten komen.
Gemeente wil af van het verrekenen dmv facturen tussen waterschap en
gemeente. Kan er een balans zijn tussen rioolheffing en
waterschapsbelasting.
Waterbedrijven
 zeer beperkt.
Huidige situatie en referentie
Frans heeft uitgerekend dat de 380 miljoen euro die bezuinigt dient te worden,
omgerekend voor de gemeente Steenwijkerland neerkomt op ca. € 450.000,--.
Het cluster heeft als taakstelling gekregen in de jaren 2012 - 2014 elk jaar €
100.000,-- minder te besteden. 1e ton wordt gevonden in aanbestedingsvoordeel
en het later vervangen van riolen.
Verwachting is dat met name de 2e en 3e ton gaan drukken op het
kwaliteitsniveau.
In 2010 is een inhaalslag gemaakt (10 miljoen euro investeringen). Overige jaren
ca. 3 miljoen euro per jaar geïnvesteerd is een reëel beeld.
Vrijverval riolering geen pijnpunten te verwachten, bij de drukriolering mogelijk
wel.
De huidige operationele kosten zijn ruim 5 miljoen euro per jaar. Wanneer deze in
dezelfde lijn worden doorgezet (2015-2020, geeft dit een goed beeld van de
toekomst.
De gemeente is wel aan het temporiseren. Van alle maatregelen wordt bekeken
of ze noodzakelijk zijn en of ze wel uitgevoerd moeten worden als bedacht.
Ook stedelijk water (baggeren en beschoeiingen). Nog niet veel zicht op. Wel
onderdeel vGRP en kostendekking. Budgetten toereikend?
Klimaatverandering en stedelijke wateropgave meegenomen in huidig vGRP.
Ook discussie gevoerd over afschrijvingstermijn verkorten. Staat momenteel op
60 jaar. Werkelijke levensduur vaak langer, buizen nog goed van kwaliteit bij
vervanging.
Gesproken met
Robert de Jager (Regisseur)
Frans de Graaf (Specialist Water en Riolering)
Achtergrondinfo
Frans de Graaf werkte voorheen bij Advin (adviseur riolering)
Robert de Jager is trekker van de werkgroep Stedelijk waterbeheer (zelfde
samenstelling gemeenten en waterschap). Gaat puur om oppervlaktewater.
Andere insteek dan feitenonderzoek. Gaat meer om kennis delen.
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Gemeente Westerveld
19.500 inw
Kenmerken gemeente

pragmatische instelling van werken;

landelijk (meer ha als inwoners);

beheer gemeente (weinig – nieuwe ontwikkelingen);

watersysteem is zeer beperkt.
Kenmerken Riolering
 gereed met sanering buitengebied 2002;
 gereed met basisinspanning 2005;
 2009 GRP meer focus op beheer + verkenning van de V;
 databeheer via GBI (eigen operator);
 buitendienst functioneert erg goed – steeds meer preventief onderhoud en
daarmee loopt het aantal storingen en klachten sterk terug;
 credo van de gemeente: bijvervanging afkoppelen tenzij;
 tarief tov omliggende gemeenten hoog (350).
Aandachtspunten / bijzonderheden
 geld voor rioolvervanging is er / budget voor wegonderhoud is lastig om vrij
te maken;
 riolering is tot heden volgend op ontwikkelingen en reconstructies.
Verwachting is dat riolering leidend wordt – budget voor wegbeheer wordt
daarbij een discussiepunt;
 voor uitvoeren van werk van buitendienst is lokale kennis erg belangrijk;
 voorbereiding van projecten wordt vooral uitbesteed. Eigen capaciteit in
werkvoorbereiding is beperkt;
 bezuinigingen binnen gemeente nog geen doel op zich.
Financiën en budgettering
OW heeft grote vrijheid met betrekking tot de invulling van de rioleringszorg.
Via GRP worden de jaarlijkse budgetten vastgesteld. Daarbinnen is voldoende
ruimte. Jaarlijkse rapportage over uitgevoerde werken aan Raad. Evaluatie beleid
en strategie 1 x per 5 jaar in GRP
Hoge tarief van de rioolheffing is goed verklaarbaar;
 afschrijvingsmethodiek (hoge kapitaallasten uit verleden);
 hoge milieu-investeringen als gevolg van weinig open water;
 100% toeschrijving;
 landelijk gebied.
Financiële plaatje en doorrekening ligt echt bij afdeling financiën.
Is nog geen discussie gevoerd binnen gemeente over afschrijvingsmethodiek en
lange termijn visie. Is wel nodig naar mening van Johan.
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Organisatie en inhuur
Team Openbare werken
Coördinator;
Bas Spliet
Beleidsadviseur Riolering en Water
Johan Burgman
Datamanager GBI - riolering
Begeleiding reinigen / coördinatie aannemers
Buitendienst drukriolering en klachten
3 man (waarvan één io)
(buitendienst doet al het dagelijks onderhoud)

0,8
0,3
0,2
3

fte
fte
fte
fte

Totaal is de inzet voor de gemeentelijk watertaken dus 4,3 fte. (waarvan 1,3 fte
binnen)
Inhuur is mogelijk ad hoc: BRP, GRP, Onderzoek
Ook de werkvoorbereiding van projecten wordt voor groot deel uitbesteed.
Vergroten doelmatigheid
Kansen:
 risicobenadering hanteren bij vervanging (wat gebeurt er als je niets doet);
 datamanager GBI laten samenwerken / kwetsbaarheid verminderen en meer
kwaliteit – hoger kennisniveau;
 beheeroverleg buitendienst MD – W – DW bestaat nu al
Dit zou je verder kunnen brengen dan een periodiek overleg;
 gemeente werkt met beeldkwaliteitsbestekken (ook voor kolkenreinigen
toegepast maar dit moet zich nog gaan bewijzen) nog niet gedeeld met
anderen;
 overdracht van een aantal gemalen van WS naar gemeenten. Alle
onderkennen deze kans maar stap wordt niet gezet;
 gezamenlijke diensten en werken aanbesteden.
Bedreigingen:
 beleidsfunctie is schakel gemeente wat betreft R&W – kwetsbaar;
 datamanager GBI ligt bij een persoon;
 buitendienst wordt gevormd door 55+ Verjonging is nodig.
Voorbeelden van gezamenlijke projecten:
 monitoringsproject (6 gemeenten en waterschap)
Is niet altijd soepel verlopen
Veel van geleerd (techniek en proces)
Project is gestart met bestuurlijke intentie (is dat goed?);
 DARP – her-inbreiding op rand van waterwingebied – gezamenlijke oplossing
gevonden in centrale waterberging (goede samenwerking met WS).
Algemene opmerkingen:
 vooral inzetten / voort bouwen op goede dingen die al gestart zijn;
 meeste kansen liggen er voor de uitwisseling tussen gemeenten onderling.

Interview Westerveld

2/3

Relaties met anderen
Gemeenten
 veel overlegvormen waaronder VDG en 3 Noordelijke Provincies
Loopt goed sinds circa 3 jaar en dat moet voort gezet worden.
Verwachting is dat hier veel voordelen uit gaan komen – tijd zal dat
bewijzen;
 overleg van buitendienst met aantal andere gemeenten.
Waterschap
 in het algemeen is die goed;
 BRP toetser van waterschap is kritisch; er wordt gewerkt adhv normen;
 Waterschap heeft van oudsher nog wel altijd een wat “dominante rol”.
Waterbedrijven
 zeer beperkt.
Huidige situatie en referentie
Verwachting is dat als gevolg van de klimaatveranderingen er geen extra
inspanning nodig is anders dan nu al in het GRP is opgenomen.
“met alle beschikbare middelen en noodzakelijke maatregelen (reconstructies)
kan je creatieve oplossingen vinden tegen minimale extra kosten”
Gesproken met
Johan Burgman
Achtergrondinfo
Johan Burgman. Gestart bij gemeente Havelte – 1998 (voor de herindeling)
Daarvoor gewerkt in de aannemerij.
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Verslag van de werksessie van 13 oktober
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Betreft

:

Verslag van werksessie en werkafspraken

WATER

Op 13 oktober heeft de werksessie in het kader van Regionaal
Feitenonderzoek Beheergebied Reest & Wieden plaats gevonden bij
het waterschap.
‘s Ochtends zijn de resultaten van de tussenrapportage gepresenteerd
aan onder andere alle werkgroepleden en de leden van het
coördinatieteam.
De lijst van deelnemers aan de werksessie is bijgevoegd.
De presentatie is als file bijgevoegd. Op basis van deze presentatie is
in de werksessie een prioritering gemaakt van de kansen die op basis
van de interviews en de feiten zijn geïdentificeerd. Om tot een
prioritering te komen heeft elke gemeente en het waterschap de
opdracht gekregen 4 kansen te selecteren (blauwe stip) die wat hun
betreft als eerste opgepakt kunnen worden. Daarbij is ook gevraagd 1
kans de hoogste prioriteit te geven (rode stip). Het resultaat van deze
actie is als foto toegevoegd aan dit verslag.
In de werksessie is vervolgens op basis van dit overzicht vastgesteld
dat de partijen in 2012 met 2 kansen een start willen maken om de
beoogde doelmatigheidswinst te realiseren.
Deze kansen zijn:
-

planvorming (tevens loslaten van normdenken);
verlengen levensduur Riolering.

Voor elke kans moet eerst nog een beknopte Plan van Aanpak worden
opgesteld voordat de werkgroep het implementatietraject kan starten.
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In de middag hebben de werkgroepleden hetgeen in de ochtend is
behandeld nabesproken en zijn de volgende werkafspraken gemaakt.
-

-

-

uiterlijk maandag 24 oktober (10.00 uur) moeten waterschap en
gemeente alle informatie en eventuele opmerkingen over de
tussenrapportage hebben aangeleverd bij Royal Haskoning
(k.broersma@royalhaskoning.com);
uiterlijk dinsdag 25 oktober levert Royal Haskoning 2 x een
beknopt PvA voor de 2 kansen die in de werksessie zijn
geselecteerd. De Werkgroep zal beide voorstellen zelf verder
uitwerken en definitief maken;
Uiterlijk 17 november zal de finale concept rapportage worden
opgeleverd door Royal Haskoning.
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2010-2020

WELL DRA

WELL DRA

Verbindend afvalwater
-routewijzer samenwerking-

Regionaal Feitenonderzoek
beheergebied ‘Reest en Wieden’

Operationeel beheer:
± 10 mln euro/jaar
110 mln euro

(+30 mln ZTW)

(+140 mln ZVB)

Vertaling besparing

WELL DRA

Riolering

 Doelen:
▫ Besparen door effectief investeren en
efficiënt uitvoeren
▫ Professionaliseren operationeel beheer
▫ Kennis intensiveren en toepassen
▫ Innoveren met oog op duurzaamheid
▫ Verminderen kwetsbaarheid
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WELL DRA




BAW

Regio

50

0

Kapitaallasten

55

0,7

Operationeel

35

0,5

Integratie afvalwaterketen

70

0,9

Totaal

210

2,1 (9,4%)

BAW

Regio

Waterschap(pen)

100

1,8

Integratie afvalwaterketen

70

1,2

Totaal

170

3,0 (13,1%)

Realistisch?
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Nieuwe opgaven

Zuivering

 Monitoring

Realistisch?

Investeringen:
± 9 mln euro/jaar
90 mln euro

370 mln €

13 oktober 2011

4

WELL DRA

Misschien, zou kunnen, orde van grootte, ….
Maar de opgave is wel groot.
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Exploitatielasten 2010

WELL DRA

WELL DRA

€ 11 miljoen

De feiten uit de regio

6 gemeenten

€ 14 miljoen

het vertrekpunt

waterschap

7

Kapitaallasten 2010

Kosten Afvalwaterketen 2010

WELL DRA

€ 9 miljoen
€ 5 miljoen
Kosten Afvalwaterketen 2020

WELL DRA

€ 39.000.000

6 gemeenten

waterschap

8

9

(prognose)

10

(prognose)

Kostenstijging 2010-2020

WELL DRA

g
Stijgin

ca. 18

WELL DRA

%

€ 46.000.000
11
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Kostenstijging 2010-2020

(prognose)

Verschillen in kostenstijging

WELL DRA

WELL DRA

2,8% tot 34,3%
-9,4% tot 14,9%

13

Verschillen kenmerken

14

Verschillen kenmerken

WELL DRA

545

1406

145

781

WELL DRA

1023

869

Pompunits/IBA's

15

Organisatie: de beschikbare middelenWELLDRA

16

Conclusie

WELL DRA



Westerveld

3,2 fte (1,2 binnen+2,0 buiten)

• € 120 miljoen investeringen 2010-2020



De Wolden

4,9 fte (2,9 binnen+2,0 buiten)

• € 250 miljoen exploitatielasten 2010-2020



Meppel



Midden Drenthe 6,9 fte (2,1 binnen+4,8 buiten)

Maar



Steenwijkerland 8,3 fte (3,1 binnen+4,2 buiten)

• Grote spreiding kengetallen



Hoogeveen

Al l e

• €92 miljoen door gemeenten, € 26 miljoen door waterschap

gem

een

• € 110 miljoen door gemeenten en € 140 miljoen door waterschap

2,0 fte (1,3 binnen+0,7 buiten)

t en

: RE

GIE

• € 7 miljoen pognose stijging jaarlijkse kosten
• € 3 miljoen door gemeenten en € 4 miljoen door waterschap

• nodigen uit om huidige aanpak grondig te vergelijken

7,8 fte (4,3 binnen+3,5 buiten)
18

Kansen

WELL DRA

2020

WELL DRA

€ 5,1 miljoen per jaar minder
(3,3)

reisbestemmingen

2010

19

Realistisch?




20

WELL DRA

WELL DRA

Misschien, zou kunnen, orde van grootte, ….
Maar de opgave is wel groot.

vera
nder
en
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Verbeteren en besparen

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

(OVER)LAST VAN STEDELIJK WATER?
Projecten

Best practices

Samendoen

Kennis en inzicht

Samen een slimme aanpak ontwikkelen


Doen
tijd voor maken

Loslaten
manier van uitvoeren

Loslaten
organisatie werk
(wie doet wat)

Loslaten
van rigide normen

23

Project formuleren en bestaande normen loslaten

+ € 60.000,- / jaar
+ Slimme aanpak en kwaliteit leefomgeving
o Kennisopbouw binnen netwerk
- (reguliere taken)

24

Kans!

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

1 REGIO = 1 PLAN

IN EEN GOEIE BUI(S)!

Gezamenlijke planvorming, eigen maatregelen

Vervangingsinvesteringen werkelijk nodig, of accepteren we
veranderde risico’s?



Project formuleren, team op uitvoering en actualisatie



+ pm (potentieel over € 370 mln de komende 10 jaar)
+ Verdiepingsslag
o Kennisopbouw binnen netwerk
- (reguliere taken)

Kans!

25

Best practice, wat kan ik van de buurman leren

+ € 0,25 à 0,5 mln. / jaar (lange termijn veel hoger!)
o (geen verandering in kwaliteit; MITS weloverwogen)
o Kennisopbouw binnen netwerk
- 5 dagen / deelnemer + ondersteuning

Kans!

WELL DRA

RENOVATIE VAN HET ONDERGRONDSE

GELD LENEN KOST GELD!

Volg de technieken van sleufloze oplossingen

Aanpassen financiering van de buis





Best practice, wat kan ik van de buurman leren

+ € 0,35 à 0,75 mln. / jaar (+ eventuele aanbestedingsvoordelen)
o (geen verandering in kwaliteit)
o Kennisopbouw binnen netwerk
- Pilots opzetten, testen en delen (+/- 5 dagen / deelnemer)

WELL DRA

Project opzetten (besluiten bij actualiseren plannen)

o Geen directe financiële winst (op termijn rentecomponent!)
o (geen verandering in kwaliteit)
o (geen verandering kwetsbaarheid, minder ‘financiering’)
- Multidisciplinaire (+/- 10 dagen / deelnemer + ondersteuning)

27

Kans!

28

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

HOE WERKT DAT?

KLOPPENDE DATA; KLOPPEN DE DATA?

Vergroten inzicht in feitelijk functioneren

Databeheer en –analyse op orde brengen en houden





Best practices

+ € 0,18 mln. aankomende jaren door besparen DESinvesteringen
+ Desinvesteringen worden voorkomen
o Kennisopbouw binnen netwerk
- (reguliere taken)
29

26

Organiseren, samen oppakken en standaardiseren werkwijzen

+ €14,000,- / jaar (personeelsbesparing over gehele regio)
+ Op orde hebben van data
+ Kwetsbaarheid neemt af door spreiding
- 20 dagen / deelnemer omdat een heldere route nodig is
30

Kans!

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

SAMEN KIJKEN SAMEN POETSEN

BUITEN DE DEUR, MAAR DAN VOORDELIGER

Reinigen en inspecteren tegen het licht houden

Wijze van inkoop/aanbesteding afstemmen of gezamenlijk doen





Best practices

+ €300,000,- / jaar
+ Effectievere omgang met reiniging en inspectie
o Kennisopbouw binnen netwerk
- 5 dagen / deelnemer

Best practices

o (Lastig kwantificeren, hogere prijs/kwaliteitverhouding)
o (Lastig kwantificeren, hogere prijs/kwaliteitverhouding)
o Kennisopbouw binnen netwerk
- 5 dagen / deelnemer
31

Kans!

32

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

CALAMITEIT? SAMEN STAAN WE STERK

LEKKER(DER) BUITEN WERKEN

Samen opstellen van een calamiteitenplan

Leren van elkaar of buitendienst gezamenlijk vormgeven





Project

o Geen (onnodige schade voorkomen)
+ Rustig gevoel; goed nagedacht over calamiteiten
o Kennisopbouw binnen netwerk
- 5 dagen / deelnemer

+ €125.000,- / jaar (personeel) plus eventueel beter functioneren
€150.000,- / jaar (besparen energie/CO2)

33

Kans!

Best practices / organiseren

+ Beter, handiger, sneller uitvoeren werkzaamheden buiten
+ Bundeling capaciteit en kennis
- 10 dagen / deelnemer + ondersteuning

Kans!

WELL DRA

WELL DRA

DUURZAAM BEZETTEN!

BLIK OP (ON)EINDIG!

Vergrijzing en beperkte inzetbaarheid bestrijden

Ontwikkelen van een langetermijnvisie samenwerken





Best practices

o (geen)
o (mogelijk geleidelijk een verbeterslag in werkprocessen)
+ Bundeling capaciteit en kennisopbouw/-uitwisseling
- 5 dagen / deelnemer

34

Project

o (geen; routebepaling); fors perspectief bij vervolgstap
o (mogelijk kwaliteitsimpuls door bundeling capaciteit en kennis)
o (mogelijk kwaliteitsimpuls door bundeling capaciteit en kennis)
- 10 dagen / deelnemer
35
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Kans

Soort

x1000 €/jr

Q

FTE

Last

Kans

SWO

project / anders

60

+

oDRA
WELL

-

SWO

Planvorming

project

pm

+

o

-

Planvorming

Levensduur

best practice

250-500

o

o

5d/jr/partij +

Levensduur

Renovatie

best practice

350-750

o

o

5d/partij

Renovatie

€ systematiek

project

pm

o

o

10d/partij +

€ systematiek

Functioneren

best practice

180

+

o

-

Functioneren

Databeheer

organiseren

14

+

+

20d/partij

Databeheer

Reinigen/insp.

best practice

300

+

o

5d/partij

Reinigen/insp.

Inkoop/contract

best practice

pm

o

o

5d/jr/partij

Inkoop/contract

Calamiteitenplan

project

0

+

o

5d/partij

Calamiteitenplan

Buitendienst

best pr / organ.

125+150

o

+

10d/partij +

Buitendienst

Personeel

best practice

-

o

o

5d/jr/partij

Personeel

LTV

project

perspectief

perspectief

perspectief

10d/partij +

LTV

Totaal

best practice

1.400-2.000 ++

beter

neutraal

½ mensjaar

Westerv

Wolden

Meppel

M-Drenthe

Steenw

Hoogev

!
n
e
z
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Aanpak

WELL DRA

de reis boeken

het reisplan

39

Afsluiting

38

Afronding

WELL DRA

R&W

WELL DRA

WELL DRA

41
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BIJLAGE 3
Uitwerking van twee kansen in projectvoorstellen

9W8786.A0/R004/HHER/EJA/Nijm

Planvorming
Beschrijving
Gemeenten en waterschap investeren de komende 10 jaar €120 miljoen in de
afvalwaterketen en geven in dezelfde periode ca. € 250 miljoen uit aan operationeel beheer.
De investeringen leiden ertoe dat de jaarlijkse kapitaallasten stijgen van bijna €14 miljoen
naar meer dan €20 miljoen De contouren voor deze uitgaven worden vastgesteld in de
gemeentelijke rioleringsplannen en het waterbeheersplan. Het is dus van groot belang deze
plannen grondig voor te bereiden: Welke ontwikkelingen komen er op de sector af? Welke
technologische vernieuwingen zijn mogelijk? Hoe kunnen investeringen maximaal op elkaar
worden afgestemd? Welke investeringen hebben een lage baten/kosten-verhouding? Hoe
kan het rioleringsbeheer efficiënt worden ingericht? Wat leren we uit de afgelopen periode?
Etc.
Bij het verhogen van de doelmatigheid wordt vaak in twee richtingen geredeneerd: de
dingen goed doen en de goede dingen doen. In het regionaal feitenonderzoek zijn
verschillende kansen benoemd om de dingen goed te doen. Uit die kansen is het verlengen
van de levensduur van de riolering en het inzetten van renovatietechnieken als meest
aantrekkelijke optie naar voren gekomen. Het onderwerp planvorming richt zich juist op de
goede dingen doen. Dat kan in principe op alle niveaus (van strategisch tot heel praktisch),
maar wij stellen voor de planvorming juist helemaal aan de voorkant op te pakken, op het
niveau van verbreed GRP en WBP. Daarin worden strategische keuzes gemaakt die zich
sterk doorvertalen in de kosten voor het afvalwaterbeheer.

Besparingen
De baten van gezamenlijke planvorming zijn op voorhand niet in te schatten. Het potentieel
is echter groot, het gaat immers om uitgaven de komende tien jaar van in totaal €370 miljoen
(investeringen plus operationeel beheer). Zelfs als we maar één promille weten te besparen,
levert dat al een besparing op van 370 duizend euro op. Dit is veel meer dan de eventuele
inspanningen en kosten voor gezamenlijke planvorming.
Aanpak
Los van organisaties zouden we voor de afvalwaterketen geen GRP en WBP maken maar
een afvalwaterplan. Nu hoeven we niet meteen zo’n plan te maken, maar we kunnen wel
werken vanuit dat concept. Als we nu één plan zouden maken: wat komt daar dan in te
staan?
Als voorbeeld: de vijf waterschappen in Rijn-Oost hebben een gezamenlijk
waterbeheersplan gemaakt, dat door elk waterschap is aangevuld met elementen en
accenten specifiek voor dat waterschap. Zij zorgen er op deze wijze voor dat de acties in
deelstroomgebied Rijn-Oost goed op elkaar zijn afgestemd.

Alle partijen hebben natuurlijk een vigerend (v)GRP of WBP. Sommigen zijn bezig om een
nieuwe versie te maken, anderen zullen dat proces net hebben afgerond. Het is dus niet zo
dat alle partijen in dezelfde fase van ontwikkeling van planvorming zitten. Daarom wordt in
algemene zin ingezet op de voorbereiding van nieuwe plannen. Misschien leidt dit tot
interessante nieuwe inzichten en een tussentijdse update van een GRP, maar dat hoeft niet.
In gedachten hebben we als einddoel één afvalwaterplan waaraan per partij specifieke
elementen worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het investeringsprogramma, de
kostendekking en de ontwikkeling van de heffing.

Stappenplan
1) Benoem een trekker voor het proces en een deelnemer per partij.
2) Bepaal frequentie van overleg, bijvoorbeeld elke twee maanden.
3) Werk de volgende onderwerpen systematisch uit:
a) Breng externe ontwikkelingen in beeld (nodig bijvoorbeeld inspirerende sprekers uit)
i) technisch;
ii) klimaat (regenval e.d.)
iii) duurzaamheid (terugwinnen warmte, chemische energie, grondstoffen
iv) regelgeving (waar moeten we aan voldoen)
v) flexibilteit (we bouwen nu het systeem voor de 21e eeuw…)
b) Breng gehanteerde uitgangspunten in de onderhavige plannen in beeld:
i) Welke ambities zijn geformuleerd1
ii) Wat is de rol van burgers en bedrijven bij omgaan met hemelwater en voorkomen
grondwateroverlast
iii) In welke mate wordt ‘scheiden aan de bron’ ingevuld
iv) Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen hinder, overlast en schade
v) In welke mate worden risico’s meegewogen bij investerings- en
beheerbeslissingen
vi) In welke mate worden taken zelf uitgevoerd c.q. worden taken uitbesteed
vii) etc.
c) Evaluatie intern beheer
i) Het feitenonderzoek draagt hiervoor enkele elementen aan (organisatie,
financiële systematiek e.d.)
ii) Toets in hoeverre pro-actief wateroverlast wordt voorkomen door gebruik te
maken van watertoets, exploitatieovereenkomsten, gronduitgiftecontracten en
bouwverordening.
iii) Welke pakketten en modellen worden gebruikt om zicht te hebben op de
bezittingen en het functioneren van de afvalwaterketen.
iv) Wat vinden we dat zeker moet verbeteren.
4) Vertaal de ervaringen en indrukken uit stap 3 tot een langetermijnvisie op de
afvalwaterketen in verschillende dimensies:
a) Technisch
b) Uitgangspunten
c) Organisatorisch
!!"#

5) Leg de resultaten vast in een basis voor een afvalwaterplan. Elementen uit dit plan
kunnen door de deelnemers worden gebruikt voor hun individuele plannen.
a) Uniformeer zo veel mogelijk de externe ontwikkelingen, de uitgangspunten en het
intern beheer
b) Geef in het plan duidelijk prioriteiten aan
c) Benoem de essentiële investeringsbeslissingen in de afvalwaterketen
d) Benoem de essentiële verbeteringen en veranderingen in het operationeel beheer
e) Geef ook aan wat we niet meer zullen doen of niet meer standaard zullen doen.
f) Geef een indruk hoeveel kosten hiermee bespaard kunnen worden.
g) Geef aan wat er verandert voor burgers en bedrijven
6) Ga het basis-afvalwaterplan gebruiken
7) Benut het team dat aan dit project werkt om het basis afvalwaterplan op reguliere basis
te updaten (zie het als een kennisnetwerk planvorming). Bij de update zouden
bijvoorbeeld ook steeds nieuwe elementen van het operationeel beheer onder de loep
genomen kunnen worden (zoals nu levensduur van de riolering)
Parallel aan dit traject kan er natuurlijk ook praktische samenwerking worden gezocht,
bijvoorbeeld als partijen nagenoeg tegelijk werken aan hun GRP, BRP, operationeel plan,
etc. Waarom dan niet gelijk optrekken en bijvoorbeeld inzet van externe inhuur delen?

Tijdbesteding en kostenraming
•
•

tijdsbesteding voor elke deelnemer ca 15 dagen. Extra tijd voor trekker circa 10
dagen;
juist om voortgang te verzekeren lijkt het gewenst om externe expertise en capaciteit
in te huren om bevindingen uit te werken en bijeenkomsten voor te bereiden. De
inzet is natuurlijk afhankelijk van hoeveel deelnemers zelf doen. Een ondersteuning
van gemiddeld 1 dag in de week over veertig weken is een eerste indicatie.

Procesinrichting
•
•
•

•

de trekker heeft met name een rol als procesbegeleider;
bepalen hoe de kosten van het project kunnen worden gedragen/verdeeld;
borgen dat hier prioriteit aan gegeven wordt. Het is gezamenlijk gekozen als
speerpunt voor doelmatigheidsverbetering. Maar in een krappe personele bezetting
is het lastig hier voortdurend tijd en energie voor vrij te maken. Goed dus om te
kijken op welke fronten wellicht een tandje rustiger kan worden gedaan;
met het oog op het voorgaande punt is het goed om gezamenlijk een harde deadline
af te spreken; bijvoorbeeld de planvorming uitwerken tot en met stap 4 eind 2012,
vervolgens wordt het basis afvalwaterplan in 2013/2014 vormgegeven (meeste
gemeenten beschikken over een vGRP met een doorlooptijd tot en met 2014).

Levensduur Riolering
Beschrijving
De verwachte stijging van de rioolheffing wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
vervanging van riolen. De eerste aanleg is veelal uit de grondexploitatie gefinancierd.
Vervanging zal vanuit de rioolheffing moeten worden opgebracht. De totale
vervangingswaarde van de riolering bedraagt ongeveer 1 miljard euro. Het is evident dat er
veel geld bespaard kan worden als de technische levensduur van de riolering kan worden
verlengd. Dit kan door optimaal onderhoud en door het exacter bepalen van het
noodzakelijke moment van vervanging. Ook hierbij kan weer een risicobenadering worden
ingepast: problemen met een riool in een willekeurige woonstraat hebben een andere impact
dan bij een riool in een hoofdader van het
verkeerswegennet.
Momenteel vindt de afweging voor het wel of niet
vervangen/renoveren van riolering plaats vanuit
risicomijding, die zich uit in het ontbreken van een
expliciete afweging.
Overigens heeft het toepassen van moderne
renovatietechnieken een sterke relatie met het
onderwerp levensduur riolering. Moderne
renovatietechnieken (zoals no-dig) vormen een
uiterst interessant alternatief voor vervanging.
Immers de weg hoeft niet open. De kosten die
daarmee gemoeid zijn maken ruwweg de helft van
de vervangingskosten uit. Bovendien bespaart het
de aanwonenden flink wat overlast.
Het is van belang de ontwikkelingen op het punt
van rioolrenovatie bij dit onderwerp te betrekken,
zodat bij het einde van de technische levensduur
een evenwichtig keuzepalet ter beschikking staat.

!"#$$%

&'

(
)
*

+,

-

.

$/

"#$$

Besparingen
Aan de hand van een vingeroefening is een inschatting gemaakt van de potentiële
verandering van de jaarlijkse kosten bij een verlenging van de levensduur van riolering.
Hierbij zijn de jaarlijkse geraamde vervangingsinvesteringen van alle gemeenten verlaagd
aan de hand van de aanname dat de riolering in plaats van 60 jaar 65 jaar of 70 jaar mee
gaat. Deze verlenging van de technische levensduur leidt tot tussen 60/65-ste en 60/70-ste
lagere vervangingsinvesteringen.
Over de periode 2010-2020 kan hiermee een besparing op de omvang van de
vervangingsinvesteringen in de vrijvervalriolering gerealiseerd worden van tussen €6 en €11
miljoen (8% à 15% van de totale vervangingsinvesteringen vrijvervalriolering).
Over de periode tot 2020 is het effect op de totale jaarlijkse kosten beperkt, aangezien de
kosten voor de investeringen gekapitaliseerd worden; bovendien bestaat een groot deel van
Planvorming 2
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de huidige lasten uit kapitaallasten ten gevolge van investeringen uit het verleden. Het gaat
dan om een bespraing op jaarbasis van €0,25 à €0.5 miljoen in 2020.
En op termijn (2070) kan de besparing oplopen tot €1,7 à 3,2 miljoen per jaar.
Ook is aan de hand van een vingeroefening een inschatting gemaakt van de potentiële
verandering van de jaarlijkse kosten bij het toepassen van alternatieve vervangins-/renovatie
technieken. Hierbij zijn de jaarlijkse geraamde vervangingsinvesteringen van alle gemeenten
verlaagd aan de hand van de aanname dat 50% van de vervangingen met
renovatietechnieken kunnen worden uitgevoerd en dat deze technieken leiden tot tussen
12,5% en 25% lagere vervangingsinvesteringen.
Over de periode 2010-2020 kan hiermee een besparing op de omvang van de
vervangingsinvesteringen in de vrijvervalriolering gerealiseerd worden van tussen €7 en €18
miljoen (10% à 22% van de totale vervangingsinvesteringen vrijvervalriolering).
Over de periode tot 2020 is het effect op de totale jaarlijkse kosten beperkt, aangezien de
kosten voor de investeringen gekapitaliseerd worden; bovendien bestaat een groot deel van
de huidige lasten uit kapitaallasten ten gevolge van investeringen uit het verleden. Het gaat
dan om een besparing op jaarbasis van €0,35 à €0.75 miljoen in 2020. Op termijn (2070)
kan de besparing oplopen tot €3 à 5 miljoen per jaar.
Hierin zijn niet de eventuele besparing meegeteld die het gevolg zijn van het uitstellen van
de investering.
Plan van aanpak
Doel en resultaat
Doel: komen tot een expliciete afweging bij renovatie/vervanging van riolering zowel ten
aanzien van het moment van renovatie/vervanging als in de methode van
renovatie/vervanging.
Resultaat: Doelmatig beheer van de vrijverval riolering
Visie
Het maken van doelmatigheidsafwegingen is, gezien de vele factoren die hierbij een rol
spelen, vaak erg complex. De bijlage (A0) toont een voorbeeld van een systematische
aanpak om te komen tot doelmatig beheer van riolering (waaronder vervanging).
Globaal is dit onder te verdelen in de volgende stappen:
•
•
•
•
•
•

beeldvorming op systeemniveau;
beeldvormingop omgevingsniveau;
bepalen effect op systeem en omgeving bij disfuntioneren object;
baststellen relevante toestandsaspecten;
omschrijven risico afweging;
bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn.

Planvorming 2
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Stappenplan
De visie geeft een beeld van het gewenste eindresultaat. Om het onderwerp van het
verlengen van de levensduur op te pakken worden de volgende praktische stappen
voorgesteld:
1) Aanwijzen van een trekkker van het proces.
2) Maandelijks een bijeenkomst plannen (10 in 2012 dus) en daarin telkens werkafspraken
maken en de resultaten van het huiswerk bespreken met elkaar.
3) Achtereenvolgens de volgende onderwerpen ppakken
a) hoe doet elke gemeente het nu (max in 2 A4 - verwoorden)
b) van de afgelopen 5 jaar wordt van elk vervangingsproject een korte analyse
gemaakt.
(na hoeveel jaar is het rioolvervangen en wat waarin de belangrijkste reden om tot
vervanging over te gaan - bewustwording)
c) methoden met elkaar vergelijken
d) nieuwe gezamenlijke methode vaststellen door het beste van de verschillende
praktijken te combineren
e) de methode verfijnen door elementen uit de eerder geschetste visie toe te voegen.
f) elke gemeente neemt twee geplande vervangingsprojecten (staan op lijst ‘te
vervangen’ maar is nog niet geïnitieerd) als voorbeeld en gaat met de nieuwe
denkwijze en voor zover de nieuwe methode handvatten biedt daarmee aan de slag.
g) laatste kwartaal 2012 een nieuw vervangingsplanning voor de riolering gereed
hebben voor periode 2013-2015
4) Eind 2012 een evaluatie maken van de bijeenkomsten, inzichten, en eventuele
resultaten mbt het uitstellen van geplande vervangingen of het toepassen van nieuwe
renovatietechnieken.
Tijdsbesteding en kostenraming:
•
•
•

tijdsbesteding raming voor elke gemeente individueel (10 bijeenkomsten + huiswerk;
circa 15 dagen) en extra tijd ramen voor de rol van de trekker (circa 10 dagen);
als er ruimte vrijgemaakt moet worden: vaststellen wat een ieder niet doet,
bijvoorbeeld een vervangingsproject uitstellen;
bepalen of het project door rioolbeheerders volledig zelf zal worden uitgevoerd of dat
advies / begeleiding van derden nodig of gewenst is. Zo ja dan daarvoor een budget
ramen (eerste indicatie: circa 50 mensdagen als uitvoerend werk door derden).

Procesinrichting
•
•

rol van trekker betreft vooral procesbegeleiding;
bepalen hoe de algemene kosten van het project (trekker en derden) worden
gedragen / verdeeld.
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