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AGENDAPUNT 3.2 

Onderwerp: Vernieuwing waterlijn rwzi Utrecht  Nummer: 853991 

In D&H: 16 september 2014 Steller: Willem de Jager 
 BMZ  30 september 2014 Telefoonnummer: 06 52318087 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Projectdirecteur project rwzi 

Utrecht 
In AB: 22 oktober 2014   
Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim:  ja, bijlage 8,9,10      nee 
 
Voorstel

Eerdere besluiten:  nee  ja, namelijk     
 Toekomstscenario rwzi Utrecht uitgewerkt in het masterplan, besluit Algemeen Bestuur 21 december 2011. 

 Het neerzetten van een Nereda proefinstallatie op rwzi Utrecht en het doen van een onderzoek (AB besluit 9 
mei 2012); 

 In de herijkingsnotitie uitgangspunten rwzi Utrecht, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2013, is in 
het bestuurlijk traject opgenomen dat de Commissie in november nader wordt geïnformeerd over de voortgang 
van het project rwzi Utrecht; 

 In de Novembernotitie (Commissie BMZ, 19 november 2013) waarin de Commissie is geïnformeerd over de 
stand van zaken van zowel de Waterlijn als de Sliblijn en waarin wordt gesteld (punt 8 bestuursvoorstel) dat de 
Commissie in 2014 wordt geïnformeerd over de Waterlijn varianten; 

 De Evaluatie proefopstelling Nereda technologie (Commissie BMZ, 28 mei 2014) waarin de commissie is 
geïnformeerd over de uitkomsten van de Nereda proefopstelling en heeft ingestemd met het verlengen van de 
Nereda proef.  

  
 

Voorstel / ontwerp-besluit:

Gelet op: 
- het besluit van het Algemeen Bestuur op 21-12-2011 om in te stemmen met het toekomstscenario 

rwzi Utrecht zoals uitgewerkt in het masterplan; 
 

- het besluit van het Algemeen Bestuur op 9 mei 2012 tot het doen van een proef met een Nereda-
installatie; 

 
- het  besluit van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2013 om in te stemmen met het voorstel tot herijking 

van het toekomstscenario; 
 

- de consultatie in de commissie BMZ op 28 mei 2014 inzake de uitkomsten van de Nereda-proef 
(eerste periode); 

 
stelt het college u voor: 
 

1. in te stemmen met nieuwbouw voor de waterlijn rwzi Utrecht; 
2. over te gaan tot het uitwerken door het college van een aanbesteding op basis van nader uit te 

werken functionele eisen; 
3. kennis te nemen van het voornemen van het college een intentieovereenkomst aan te gaan met 

Eneco teneinde te onderzoeken of een warmtepomp wenselijk en mogelijk is op het terrein van rwzi 
Utrecht. 

 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
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INLEIDING 
In de afgelopen periode bent u regelmatig geïnformeerd over het project rwzi Utrecht. Nadat de ‘Herijking 
bestuurlijke uitgangspunten Masterplan’ op 3 juli 2013 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is er met u 
gesproken over bestuurlijke afwegingscriteria. 
Deze criteria zijn toegepast en door u gewogen bij het door u genomen besluit over de uitwerking van de 
slibvarianten op 12 februari 2014. 
 
In dit voorstel wordt u op basis van dezelfde criteria een besluit gevraagd over de waterlijn. 
 
In bijlage 1 ‘Vernieuwing waterlijn rwzi Utrecht; achtergrondinformatie voor de besluitvorming’ vindt u een 
toelichting op de waterlijnvarianten (Renovatie, M-UCT, Nereda), de verschillende beoordelingscriteria, de 
mogelijke financiële consequenties, overwegingen bij de te houden aanbesteding en zo meer. Het besluit 
wordt verder ondersteund door bijlagen, geheime bijlagen (verstuurd op geel papier) en ter inzage stukken 
die beogen de verdere onderbouwing en verdieping te geven aan de voorstellen. 
 
Bij het formuleren van het voorstel is de kennis betrokken die is opgedaan uit de proef met de Nereda 
installatie, zoals die het afgelopen anderhalf jaar heeft plaatsgevonden, evenals de second opinion op de 
evaluatie van de proef. Samenvattend is de conclusie van de proefperiode dat het systeem als voldoende 
robuust moet worden beoordeeld. De second opinion op deze proef onderschrijft deze conclusie. 
Ook is stilgestaan bij de aanbestedingsaspecten die een rol spelen in de selectie van varianten. Het is, ook 
op basis van ingewonnen juridisch advies, aanbestedingsrechtelijk niet juist, en bovendien markttechnisch 
niet verstandig om expliciet te kiezen voor één technologie, in ieder geval voor wat betreft Nereda. Voor M-
UCT geldt dit in mindere mate omdat zowel op het gebied van adviseurs als aannemers er meerdere 
aanbieders zijn. 
 
Aanbesteding van (de variantengroep) “nieuwbouw” is wel mogelijk. In dat geval kan breed worden 
ingeschreven op basis van te stellen functie-eisen aan zuiveringstechnologische prestaties en installatie. In 
de beoordelingscriteria van de aanbesteding kunnen we uiteraard wél (binnen grenzen van proportionaliteit) 
een gewicht toekennen aan wat door het bestuur belangrijke wegingsfactoren worden gevonden. 
 

ARGUMENTEN 
Bij het uitwerken van dit voorstel hebben we ons laten leiden door de, door het Algemeen Bestuur 
aangereikte, bestuurlijke afwegingscriteria, namelijk: 

1. Functionaliteit en continuïteit 
2. Financiële aspecten en risico’s  
3. Milieu en energieprestaties 
4. Flexibiliteit en aanpasbaarheid  
5. Innovatie  
6. Zelf doen, uitbesteden en samenwerken 
7. Daaraan is door ons projectbeheersing toegevoegd (zie toelichting in bijlage 1) 

 
Uit de verkenning op basis van de criteria komt naar voren dat er onderscheid is tussen de verschillende 
varianten op een aantal criteria. 
 
Ad 1. Functionaliteit en continuïteit 
Voor de drie waterlijnvarianten zijn Voorlopige Ontwerpen (VO’s) uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de benodigde 
functionaliteit, dus het behalen van de effluenteisen, voor alle drie de varianten is te bereiken. Ingeval van 
renovatie moet wel aanvullend een zandfilter worden gerealiseerd om aan de nieuwe effluenteisen te 
kunnen voldoen. Ook voor de Nereda is in de VO’s uitgegaan van een configuratie met een nageschakeld 
filter voor zwevende stof. 
Voor wat betreft de continuïteit is er bij de renovatievariant door de daaraan verbonden gefaseerde 
uitvoering meer kans op het tijdelijk niet kunnen voldoen aan effluenteisen (met extra zuiveringsheffing en 
mogelijke boetes als gevolg). De renovatievariant wordt daarmee door ons als risicovoller beoordeeld op 
continuïteit. 
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Ad 2. Financiële aspecten en risico’s 
Op het punt van de financiële consequenties bestaat er tussen de varianten geen onderscheidend verschil 
(minder dan 5%) op Netto Contante Waarde (NCW), maar zijn er wel verschillen in investeringen en 
jaarlijkse kosten. Bij de nieuwbouwvarianten scoort M-UTC op investeringen iets beter dan Nereda door het 
hergebruik van de nabezinktanks. Ook op vervangingsinvesteringen scoort de M-UCT beter. De Nereda 
heeft door dure ‘internals’ hoge herinvesteringkosten op elektrotechnisch en werktuigbouwkundig gebied. De 
exploitatielasten zijn bij Nereda iets lager dan bij M-UCT. 
 
Bij de renovatievariant, die initieel ook aanmerkelijke investeringsuitgaven met zich mee brengt, blijven de 
exploitatiekosten hoog door hoge chemicaliënkosten en door hogere afzetkosten van slib als gevolg van de 
hogere slibproductie. Ook zijn de jaarlijkse onderhoudskosten hoger. 
 
Ad 3. Milieu en energieprestaties  
Op het punt van het totale energieverbruik (elektriciteit en methanol) scoren de nieuwbouwvarianten beter 
dan de renovatievariant. Nereda gebruikt daarbij minder energie dan M-UCT, en heeft minder CO2-uitstoot. 
Vanuit MJA1 perspectief (puur het elektriciteitsgebruik) dragen alle varianten bij aan de prestaties. Nereda 
en renovatie (door de ombouw naar bellenbeluchting) het meest. De renovatievariant gebruikt chemicaliën 
om aan de effluenteisen te kunnen voldoen, bij de nieuwbouwvarianten is dat niet nodig. 
 
Vanuit het perspectief van de grondstoffenfabriek is het terugwinnen van cellulose (vezels van het 
toiletpapier) uit het influent in alle varianten technisch uitwerkbaar. Nereda heeft daarnaast de mogelijkheid 
alginaat te winnen uit de slibkorrels. Momenteel wordt landelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 
haalbaarheid van cellulose terugwinning en alginaatwinning. Overigens is het te vroeg daar harde functie-
eisen over te stellen. 
 
Ad 4. Flexibiliteit en aanpasbaarheid 
De flexibiliteit in de dagelijkse aansturing (op zuiveringsprestaties) is het meest direct (en daarmee het 
snelst) voor de Nereda installatie. Dit wil niet zeggen dat bij M-UCT of bij renovatie niet vergelijkbare 
effluentresultaten zijn te behalen. 
 
Voor wat betreft de aanpasbaarheid in de tijd op nieuwe eisen en ontwikkelingen, kunnen in het ontwerp van 
de nieuwbouwvarianten eenvoudig ruimte reserveringen worden opgenomen in het ruimtelijk ontwerp. Bij 
renovatie wordt dit maatwerk. 
 
Ad 5. Innovatie 
Voor wat betreft de innovatie gericht op het behalen van de zuiveringsprestaties is de Nereda installatie het 
meest innovatief en heeft op dit punt ook de meeste toekomstwaarde. M-UCT zal gezien de omvangrijke 
verspreiding zeker technologisch actueel worden gehouden. Voor het AB systeem geldt dat de 
technologische grenzen in zicht komen, een grote technologiesprong (bijv. koude anammox) ligt alleen in 
een ver verschiet en is daarmee nu (te) prematuur. 
 
Ad 6. Zelf doen, uitbesteden en samenwerken 
De nieuwbouwvarianten bieden de meeste mogelijkheden om een zekere ontwerpvrijheid toe te passen en 
samen te werken in de beheersvorm (operate en maintain). Dit kan vorm krijgen in het aanbestedingsproces 
-op functionele eisen- en het op te stellen contract. Voor de renovatievariant geldt dit in mindere mate. De 
renovatie zal in belangrijke mate door HDSR en haar adviseurs moeten worden vorm gegeven en worden 
aanbesteed in onderdelen. Overigens is marktinbreng hierbij (op onderdelen) nog wel uitwerkbaar, maar met 
een lager ambitieniveau (bv. meerjarige onderhoudscontracten voor elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige werken). 
 
Ad 7. Projectbeheersing 
De realiseerbaarheid van het project waterlijn (binnen budget en planning) hangt af van de volgende 
elementen, die tezamen de mogelijkheden tot projectbeheersing bepalen: eenduidige bestuurlijke intenties, 

                                                      
1 MJA: Meerjarenafspraak energie efficiency.  
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eenduidige uitvraag aan de markt, realiseerbare locatie aspecten (ruimte om te werken), een uitvoerbaar 
vergunningen- en realisatietraject en een goede planbaarheid van het traject. 
In geval van nieuwbouw is de voorbereiding en aanbesteding omvangrijker en complexer, maar goed 
uitwerkbaar. Door de omstelsituatie is de voorbereiding en uitvoering van de renovatievariant met meer 
onzekerheden omgeven. 
 
Conclusies 
Zoals in de inleiding is aangegeven blijkt dat we door de regelgeving juridisch gezien niet de keuze hebben 
tussen drie varianten, maar dat we alleen kunnen kiezen tussen renovatie en nieuwbouw.  
 
Uit de beoordeling van de varianten op de bestuurlijke afwegingscriteria trekken wij de volgende conclusies: 
 Met alle varianten kunnen de effluenteisen worden gehaald waarmee de functionaliteit is gewaarborgd. 
 De renovatievariant scoort minder op continuïteit vanwege de gefaseerde aanpak. Inherent hieraan is 

een herhaald risico op overschrijding van de effluenteisen. 
 De Netto Contante Waarde (NCW) van de varianten verschilt niet significant. 
 De nieuwbouwvarianten hebben hogere initiële investeringskosten (die vast staan na die investering) en 

een jaarlijkse lagere exploitatielast dan de renovatievariant. De renovatievariant heeft hoge 
exploitatiekosten en een hoger financieel risicoprofiel. 

 De milieuprestaties (totaal energieverbruik en chemicaliëngebruik) zijn bij nieuwbouw beter dan bij 
renovatie, overigens scoort Nereda beter dan M-UCT. 

 Bij alle varianten is het technisch mogelijk in de toekomst cellulose terug te winnen. Alginaatwinning is 
alleen mogelijk bij Nereda. 

 In de dagelijkse aansturing is de Nereda het meest stuurbaar en daarmee flexibel. Bij alle varianten is de 
aanpasbaarheid aan toekomstige effluenteisen technisch mogelijk. 

 Nereda moet worden beschouwd als de meest innovatieve variant. M-UCT is in voldoende mate 
aanpasbaar aan innovaties. Voor de renovatievariant zijn mogelijk op langere termijn wel alternatieven, 
maar voorlopig moet rekening gehouden worden met de technologische grenzen van het systeem. 

 De nieuwbouwvarianten bieden op het gebied van uitbesteden en samenwerken meer mogelijkheden 
dan de renovatievariant. 

 Vanuit de optiek van projectbeheersing scoren de nieuwbouwvarianten beter. 
 
De conclusies overziend stellen we voor de renovatievariant te laten vallen. De totale kosten (NCW) zijn 
welliswaar gelijkwaardig aan die van de nieuwbouwvarianten maar de risico’s op overschrijding van de 
effluenteisen zijn groter en de milieuprestaties minder. Bovendien is bij nieuwbouw een betere 
projectbeheersing mogelijk. 
 
Gezien de adviezen die zijn gegeven met betrekking tot het nog te lopen aanbestedingstraject stellen wij 
voor de nieuwbouwvarianten als uitgangspunt te nemen voor een te houden aanbesteding. Deze zal, om 
meerdere varianten te kunnen wegen, op basis van functionele eisen moeten worden uitgevraagd. Het 
betreft een complexe aanbesteding. In december 2014 zullen we een voorstel aan het Algemeen Bestuur 
voorleggen waarin de financiële kaders en de uitgangspunten voor de weging bij gunning van de 
aanbesteding zullen worden vastgelegd. 
 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
Programma Schoon water; Meerjarenafspraken op het gebied van energie-efficiency, Klimaat akkoord op 
het gebied van eigen opwekking. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
Businesscase waterlijn 
De financiële consequenties van de investeringen van de varianten variëren tussen 4,35 tot 5,2 mln euro 
aan structurele meerkosten vanaf 2019 (op jaarbasis, ten opzichte van 2014). Afhankelijk van de 
aanbesteding en de uiteindelijk te kiezen configuratie zal het definitieve bedrag kunnen worden bepaald. 
De tariefconsequenties daarvan zullen passen in het bij de Voorjaarsnota voorgestelde ‘spaarmodel’ (de 
reservering zuiveringsheffing voor de periode tussen nu en 2019). Besluitvorming over de exacte tarieven 



 
 

 
   

 

vindt bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling plaats. Het zodoende geleidelijk opgehoogde tarief geeft 
voldoende basis om de uitkomst van de aanbesteding en de daarmee samenhangende exploitatielast op te 
vangen. 
 
Voorbereidingsbudget waterlijn 
De kosten die gepaard gaan met de voorbereiding van de aanbesteding van de waterlijn zullen (voor 2014) 
binnen de beschikbaar gestelde middelen binnen de begroting 2014 worden opgevangen. Met het 
bestuursvoorstel in december 2014 zal voor het project een investeringskrediet worden aangevraagd.  
 
 
DUURZAAMHEID  
Er ligt een mooie kans om middels warmtewinning uit het effluent meer energierendement uit de keten te 
doen ontstaan. Eneco en HDSR hebben daarover overleg gevoerd. Het Dagelijks Bestuur van HDSR heeft 
de intentie een intentieovereenkomst met Eneco te tekenen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar 
het plaatsen van een warmtepomp op het terrein van de rwzi Utrecht. De warmtepomp zal op basis van 
effluentwarmte een bijdrage van circa 25% kunnen leveren aan de warmwatervoorziening van de wijk 
Overvecht. Daarbij draagt Eneco in beginsel zorg voor de investeringen en het onderhoud van de 
warmtepomp alsmede de exploitatieresultaten. HDSR stelt ruimte en grond beschikbaar tegen nader te 
bepalen condities. De investeringen zullen naar verwachting vooral bijdragen aan het milieurendement en 
niet het exploitatieresultaat op rwzi Utrecht verbeteren. 
 
 
KANTTEKENINGEN 
Bij een uitbesteding op functionele eisen moet er rekening mee worden gehouden dat de mogelijkheid 
bestaat dat er waterlijn configuraties worden aangeboden die een andere samenstelling hebben dan M-UCT 
of Nereda. Overigens zullen deze systemen aan dezelfde eisen moeten voldoen als M-UCT en Nereda en 
zal dat in de aanbestedingsstukken moeten worden aangetoond. Navraag bij onze adviseur Arcadis heeft 
ons geleerd dat de kans op een alternatief aanbod niet heel erg groot is. Er zijn weinig systemen die zomaar 
de zuiveringsprestaties die vereist zijn in Utrecht kunnen behalen. Wel is denkbaar dat varianten van M-
UCT, of Nereda worden aangeboden, waaronder hybride varianten. 
 
 
UITVOERING  
Op basis van dit besluit zal de uitwerking en uitvoering van het aanbestedingstraject ter hand worden 
genomen. In december 2014 volgt de vaststelling door het Algemeen Bestuur van het budgettair kader en de 
uitgangspunten door de weging van het college van de aanbestedingsresultaten. Daarna wordt de 
aanbesteding verder uitgewerkt en zal het Dagelijks Bestuur rond de zomer van 2015 de aanbesteding 
kunnen uitschrijven. In de loop van 2016 zal dan kunnen worden gegund, zodat begin 2017 kan worden 
gestart met de bouw. Deze planning zal in de komende periode verder worden verfijnd. 
 
 
COMMUNICATIE  
Naar aanleiding van dit besluit sturen we een persbericht naar de (vak)pers. Het bericht komt ook op de 
website en gaat mee met de e-nieuwsbrief. In het bericht ligt de focus op de voltooiing van het onderzoek 
met de Neredatechnologie. Dit is ook een onderdeel van de subsidieverplichting voor de Nereda proef. 
 
De kernboodschap van het bericht zal dan ook zijn: Het onderzoek op de rioolwaterzuivering Utrecht naar de 
Neredatechnologie is afgerond. De belangrijkste conclusie is dat de technologie als voldoende robuust kan 
worden beoordeeld.  
 
 
BIJLAGE(N) 

 nee 
 ja, namelijk:  

1. Vernieuwing waterlijn rwzi Utrecht; achtergrondinformatie voor de besluitvorming (DM 852637) 
2. Concept intentieverklaring warmtepomp Eneco en HDSR (DM 854566) 
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3. RWZI Utrecht - Samenvatting Vergelijking Varianten uit de uitwerking van de Voorlopige Ontwerpen 
(DM 854912) 

4. Milieu- en energieprestaties: Emissies van de toekomstige rwzi Utrecht (DM 851139) 
5. Terugwinnen grondstoffen toepassingsmogelijkheden rwzi Utrecht (DM 842468) 

 
 
TER INZAGE 

 Nee 
 Ja, namelijk: 

6. Afvalwaterakkoord riolering en zuivering Utrecht (DM 711501) 
7. Ontwerp maatwerkvoorschrift rwzi Utrecht (DM 848016)  

 
 
 
GEHEIME BIJLAGEN  

 Nee 
 Ja, namelijk: 

8. Resultaten eerste periode proef Nereda: Evaluatie onderzoek prototype Nereda Utrecht (DM 
819529) 

9. Resultaten tweede periode proef Nereda: Hydraulisch testen prototype Nereda Utrecht (DM 850401) 
10. Second opinion evaluatie proeven Nereda van adviesbureau Brightwork (DM 857375) 
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