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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

In het kader van het project 

Adviesdiensten Waterlijn RWZI 

Utrecht wordt een variantenstudie 

uitgevoerd naar de mogelijkheden 

van aanpassingen en/of 

nieuwbouw van de waterlijn op 

de locatie aan het Zandpad te 

Utrecht. Hierbij wordt ook de 

slibontwatering beschouwd, 

omdat dit integraal deel uit maakt 

van de oplossing. Voor de 

volledigheid, wanneer in deze 

rapportage wordt gerefereerd aan 

de sliblijn, dan wordt hier slechts 

de slibontwatering bedoelt en niet 

de bestaande slibgisting. 

Nevenstaande figuur toont de 

hoofdlijnen van de aanpak en de 

verdeling van het project in drie 

deelfases.  

1.2 DOELSTELLING 

Het doel van deze rapportage is de VO’s te vergelijken. Deze rapportage dient als input voor  het op te 

stellen bestuurlijk advies over de te realiseren variant.  

 

1.3 UITGANGSPUNTEN 

Voor de uitgangspunten van de wordt verwezen naar de drie separate VO’s en de 

beschrijvende rapportage: 

- VO m-UCT (document: 077701983, d.d. 5 augustus 2014); 

- VO Nereda® (document: 077701988, d.d. 5 augustus 2014); 

- Renovatiestrategie (document 077699287, d.d. 5 augustus 2014); 

- Beschrijving Varianten (document 077764000, d.d. 19 juni 2014). 

 



 

 

 

 

  

RWZI Utrecht adviesdiensten Waterlijn 
VO fase: Vergelijking Varianten  

4 
 

ARCADIS 077764000:0.10 - Vrijgegeven 

 

     

 

1.4 RESULTAAT 

In voorliggende rapportage “Vergelijking Varianten” worden de drie varianten vergeleken op basis van: 

 Functionaliteit en continuïteit 

 Kosten en financiële restrisico’s 

 Milieu en energie 

 Flexibiliteit 

 Innovatie 
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2 Vergelijking van de varianten 

2.1 BOUW- EN INVESTERINGSKOSTEN 

Tabel 1 Kostenoverzicht 

 Nieuw m-UCT 

[M€] 

Nieuw Nereda
®
 

[M€] 

Renovatiestrategie 

[M€] 

Aanneemsom 51,4 55,9 35,5 ~ 43,9 

Investeringssom 82,3 89,4 56,8 ~ 70,2 

 

Genoemde kosten zijn exclusief sloopkosten en aanpassingen aan de slibontwatering. 

De Nereda® variant heeft duidelijk de hoogste investeringsinspanning, ook de sloopkosten zullen voor 

deze variant het hoogste zijn (investeringssom circa 9 miljoen euro). 

 

De kosten voor de renovatiestrategie zijn in een bandbreedte aangegeven, deze is gebaseerd op enerzijds 

een positieve dan wel negatieve uitkomst van nadere technische inspecties en dus de omvang van 

benodigde herstelwerkzaamheden, anderzijds zitten er kosten verschillen in de oplossingsrichtingen 

(nageschakeld vs. parallel). In het positieve geval is een besparing van 25 miljoen euro te behalen, in geval 

van tegenspoed zal dit “slechts” ruim 10 miljoen euro bedragen.  

Hierbij is ook van belang om te noemen dat bij de renovatiestrategie een significant deel van de 

investering gespreid kan worden gedaan over de planperiode tot 2040. De initiële investering bedraagt  

circa 48 miljoen euro en de gespreide investering 8 tot 21 miljoen euro, afhankelijk van de geconstateerde 

status van objecten. 

 

2.2 MILIEU EN ENERGIE 

2.2.1 EFFLUENTKWALITEIT 

Alle varianten voldoen aan de vereiste effluentkwaliteit.  

Bij de nieuwbouwvarianten wordt de fosfaateis geborgd door biologische P-verwijdering met een back-up 

van chemicaliëndosering toe te passen, bij de renovatievariant wordt het fosfaat chemisch verwijderd. In 

alle gevallen kan dus door middel van dosering van chemicaliën de benodigde verwijdering worden 

gerealiseerd. 

Door het plaatsen van een nabehandeling in alle varianten wordt te allen tijde ook aan de stikstofeis en 

zwevendestof eis voldaan. 

Verschillen in de benodigde infrastructuur om de effluentkwaliteit te borgen zijn te zien in de 

investeringskosten en operationele kosten. 
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2.2.2 ENERGIEVERBRUIK 

Tabel 2 Energieverbruik waterlijn 

  Nieuwbouw Renovatie 

  m-UCT Nereda
®
  

Energieverbruik MWh/j 9.550 6.594 7.056 

2.2.3 CHEMICALIËNVERBRUIK 

Tabel 3 Chemicaliënverbruik 

  Nieuwbouw Renovatie  

  m-UCT Nereda
®
  

FeClSO4 ton/j - - 400 

Methanol ton/j - - 1.245 

PE ton/j 105 80 105 

2.2.4 SLIBPRODUCTIE 

Aangezien voorliggende studie alleen focust op de waterlijn is alleen vastgesteld wat het effect van 

maatregelen is op de slibproductie. Het blijkt dat de Nereda® variant heeft relatief gezien de laagste 

slibproductie.  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de relatieve slibproductie op de locatie RWZI Utrecht. . 

Voor de volledigheid, in de Slibstrategiestudie zijn reeds de absolute slibproducties vastgesteld. 

Tabel 4 Relatieve slibproductie 

  Nieuwbouw Renovatie 

  m-UCT Nereda
®
  

Slibproductie gew. ton/j 1.834 0 7.108 

2.2.5 GEUR 

Alle varianten voldoen aan de wettelijke normen met betrekking tot geuremissie. De geurcontouren 

verschillen echter wel tussen de varianten. Bij de nieuwbouwvarianten zal het zwaartepunt van de 

geurcontour veel dichter bij de nabij gelegen beoogde bedrijvigheid aan de noordwest zijde komen te 

liggen, wat daadwerkelijke hinder van eventuele restgeur kan veroorzaken. Hierop wordt ingegaan in 

paragraaf 2.4.1.  
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2.3 OPERATIONELE KOSTEN 

2.3.1 ONDERHOUDSKOSTEN 

De onderhoudskosten voor de nieuwbouw varianten zijn bepaald op basis van de bouwsom. Voor 

onderhoud aan de civiele onderdelen bij de renovatiestrategie is een extra post opgenomen van 200.000 €/j, 

dit vanwege het feit dat het grootste gedeelte van de civiele onderdelen bestaand zijn en dus niet in de 

bouwsom zijn opgenomen, maar wel onderhouden dienen te worden. In onderstaande tabel is een 

overzicht gegeven. 

 

Tabel 5 Onderhoudskosten [€/j] 

Onderdelen Percentage 

van 

gerelateerde 

bouwsom 

m-UCT 

 

 

[€/j] 

 Nereda 

 

 

[€/j] 

 Renovatie 

strategie 

 

[€/j] 

 

Civiele 0,5% 160.000  29%  145.000  21% 245.000*  31% 

Mechanische 2% 190.000  35% 375.000  55% 290.000  37% 

Elektrotechnische 2% 110.000  21% 85.000  12%    155.000  20% 

Procesautomatisering 2% 80.000  15% 80.000  12% 95.000  12% 

Totaal   540.000  100% 685.000  100% 785.000  100% 

*onderhoudskosten voor deze civiele onderdelen zijn gebaseerd op 0,5% van de nieuwe onderdelen + 200.000 €/j 

2.3.2 EXPLOITATIEKOSTEN 

In onderstaande tabel zijn de exploitatiekosten per variant opgenomen. De slibverwerkingskosten zijn 

relatief ten opzichte van de goedkoopste variant. In de slibstrategiestudie zijn reeds absolute waardes 

berekend, voor de varianten in de waterlijn geldt derhalve dat alleen het verschil van belang is. 

Tabel 6 Operationele kosten [€/j] 

  Nieuwbouw Renovatiestrategie 

  m-UCT Nereda
®
  

Energie 0,12 €/kWh 1.146.000 790.000 847.000 

Chemicaliën     

 - FeClSO4 150 €/ton 0 0 60.000 

- Methanol 500 €/ton 0 0 623.000 

- PE 7.000 €/ton 735.000 559.000 735.000 

Slibverwerking* 55,56 €/gew.ton  105.000 0 395.000 

Totaal €/j 1.986.000 1.349.000 2.660.000 

* Slibverwerkingskosten zijn exclusief kosten ten behoeve van extern slib, deze zijn niet onderscheidend 

2.3.3 FUNCTIONALITEIT 

Vanuit de functionaliteit is een tweetal aspecten onderscheidend tussen de varianten: 

 Bedrijfsvoering van het proces 

 Slibproductie 

 

In onderstaande tabel is een relatieve score gegeven op deze aspecten, inclusief een korte toelichting. 
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Tabel 7 Slibproductie 

 Nieuwbouw Renovatie Toelichting 

 m-UCT Nereda
®
   

Bedrijfsvoering + + 0 Twee verschillende parallelle processen op de rwzi 

maakt het complexer voor beheer.  

Het AB-proces is complexer dan m-UCT of Nereda.  

Slibproductie 0 0 -- A-trap slib kan slechts kort (< dag) worden gebufferd 

om omzetting en daarmee gas-productie te 

voorkomen. Hoe meer A-trap slib, hoe slechter de 

score. 

2.3.4 FLEXIBILITEIT 

Handhaving van het bestaande AB-systeem verschaft  flexibiliteit om in de toekomst koude anammox toe 

te passen op het moment dat dat realistisch is. Dit zal een belangrijk effect hebben op het energieverbruik., 

zeker aangezien handhaving van het bestaande AB-systeem inclusief zandfilter al het beste scoort op 

energieverbruik. 

 

Indien er in de toekomst biologische uitbreiding nodig is, dan is er één variant die slechter scoort dan de 

anderen, namelijk de renovatievariant met nageschakeld zandfilter. Deze variant legt namelijk nog geen 

leiding-infrastructuur aan naar braakliggend terrein,  de andere varianten wel. Deze kunnen daar dan 

gemakkelijk uitbreiden, zonder dat nieuw leidingwerk benodigd is. 

 

2.4 INPASBAARHEID / CONTINUÏTEIT PRIMAIRE PROCES 

2.4.1 INPASBAARHEID 

Voor alle varianten geldt dat deze op het bestaande terrein fysiek ingepast kunnen worden, daar zijn ze 

niet onderscheidend in. Wel zit er verschil ten aanzien van de locatie van de procesonderdelen in relatie 

tot de omgeving. De nieuwbouw varianten hebben een grotere impact op de omgeving dan de 

renovatievarianten. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in de nabijheid van de nieuwe bedrijvigheid aan 

de noordwestzijde van het terrein, dit geldt ook voor de twee parallelle uitbreidingen (deze zijn alleen 

kleiner). Hierdoor verschuiven de geur- en geluidscontouren van deze varianten in de richting van de 

nieuwe bedrijvigheid . Bij het zandfilter wordt er niets in de nabijheid van die bedrijvigheid gebouwd.  

Om de nieuwbouw varianten gelijkwaardig te krijgen, zullen alle reactoren moeten worden afgedekt en 

afgezogen. De bouwkosten van deze maatregelen zijn minimaal 5 miljoen euro voor de 

nieuwbouwvarianten, die zijn nu nog niet in de begroting opgenomen. 

Daarnaast geldt bij de nieuwbouwvarianten dat er veel sloopwerkzaamheden verricht gaan worden. Deze 

genereren veel tijdelijke overlast voor omwonenden door geluidsoverlast en extra transportbewegingen. 

2.4.2 CONTINUÏTEIT 

Voor alle varianten geldt dat gedurende de realisatie de effluentkwaliteit geborgd is, hooguit zitten er 

verschillen in kosten van tijdelijke maatregelen. Deze worden al vergeleken bij de bouwkosten. 
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Daarnaast blijft er bij alle varianten voldoende ruimte beschikbaar voor toekomstige uitbreiding van de 

water- en/of sliblijn.  

 

Voor alle nieuwbouwvarianten geldt dat de uitbreiding separaat kan worden gerealiseerd en dat er 

vervolgens één omschakelmoment is om het influent naar de nieuwe waterlijn te brengen. 

Bij de renovatievariant zijn , per aan te passen procesonderdeel omschakelmomenten benodigd. Met name 

het aanpassen van de beluchting in de B-trap is kritisch, omdat daarmee direct wordt ingeboet op de 

zuiveringscapaciteit. De gevolgen zijn te beperken door de aanpassingen in droge periodes te doen in de 

zomer en wanneer het nageschakeld zandfilter reeds in gebruik is. 

 

Ook zit verschil in de opstarttijd om de processen ingeregeld en op volle capaciteit te krijgen. De Nereda® 

variant heeft hiervoor een beduidend langere tijd nodig dan de m-UCT. Bij de renovatievariant is sprake 

van continuering van het proces en is dus geen sprake van een opstart. 

 

2.5 INNOVATIE 

De m-UCT variant  is het minst innovatief van alle varianten. Dit proces is reeds wereldwijd gangbaar en 

de realisatie  is eveneens recht toe recht aan.  

De Nereda variant is innovatiever, omdat deze gebruik maakt van een nieuwe technologie, die nog niet op 

deze schaal is toegepast. 

De renovatie van de bestaande AB-technologie is ook innovatief, omdat hiermee vorm wordt gegeven aan 

strategisch assetmanagement en deze variant houdt de mogelijkheid om in de toekomst gemakkelijk 

koude anammox toe te passen. Dit is een zeer energieefficiente technologie, die nog in de kinderschoenen 

staat. Op dit moment wordt een introductie op full-scale bij de RWZI Velsen voorbereid. 

2.6 KANSEN EN RISICO’S 

2.6.1 RISICOFILOSOFIE 

Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de risicofilosofie die is gehanteerd bij de VO’s van de 

nieuwbouw- en renovatievarianten. De risicofilosofie richt zich in eerste instantie op de bestuurlijke 

besluitvorming, maar kijkt nadrukkelijk ook vooruit naar vervolgfasen van ontwerp, aanbesteding en 

uitvoering. 

 

Bestuurlijke besluitvorming 

Voor de (bestuurlijke) besluitvorming zijn voorontwerpen op hoofdlijnen opgesteld. Voor deze 

besluitvorming zijn kosten, kansen en risico’s, inpasbaarheid en duurzaamheid het meest onderscheidend. 

Het detailniveau van de VO’s is hierop afgestemd. Om een goede afweging mogelijk te maken zijn alle 

varianten: 

 gelijkwaardig 

 robuust in staat te voldoen aan afnameverplichting en de toekomstige effluenteisen 

 gestoeld op een identieke ontwerpfilosofie conform HDSR’s standaard ontwerprichtlijnen. 

De toekomstige effluenteisen liggen dicht bij de grenzen van wat met de voorgestelde technieken haalbaar 

is. Regenweer, onderhoudswerkzaamheden of storingen kunnen gemakkelijk leiden tot incidentele 

overschrijding van de normen. Omdat de effluenteisen zijn uitgedrukt als jaargemiddelde waarden, is er 

tijd en ruimte om mindere prestaties te compenseren met betere prestaties. Het ontwerp biedt daartoe ook 

de ruimte.  
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De gebruikelijke reservestelling is gehanteerd. De ontwerpen zijn daarmee realistisch; er is ruimte voor 

optimalisaties en nadere detaillering in latere fasen. Het geheel is erop gericht om in de bestuurlijke 

besluitvorming tot realistische kostenramingen (TCO) met acceptabele bandbreedtes te komen: niet te 

scherp, maar ook niet riant. Ook zijn de ramingen onderling goed vergelijkbaar.  

 

Vervolgstappen 

Na de (bestuurlijke) besluitvorming wordt het project naar de markt gebracht. Van de markt wordt 

enerzijds creativiteit verwacht in de aangeboden oplossing en anderzijds een competitief aanbod. Voor 

beide aspecten dient de uitvraag houvast en grenzen te geven. Dit is goed mogelijk door een mix van 

functionele specificaties waar het kan, en duidelijke grenzen waar het moet. De werkwijze die hiervoor 

wordt voorzien is op hoofdlijnen: 

1. Verdere uitwerking, optimalisatie en detaillering van het VO. De standaard ontwerprichtlijnen van 

HDSR zijn hierbij leidend.  

2. Op basis van dit VO wordt een FMECA1 uitgevoerd. Met deze analyse worden de kritische en niet-

kritische procesonderdelen onderscheiden. Het moge duidelijk zijn dat de vraagspecificatie voor 

kritische onderdelen minder vrijheid laat en hardere eisen stelt dan voor niet-kritische onderdelen. De 

informatie uit de FMECA kan dienen als input voor ontwerp, onderhoudsconcepten, reserve-

onderdelen, etc. Deze informatie wordt verwerkt in de vraagspecificatie, zie onderstaande afbeelding. 

 
3. Aan de vraagspecificatie wordt een duidelijke beschikbaarheidseis verbonden, zowel voor de nieuwe 

rwzi als geheel, als voor individuele (kritische!) onderdelen. De gewenste beschikbaarheid wordt 

berekend via een RAMS2-analyse. De FMECA dient hierbij als vertrekpunt. De bedrijfswaardenmatrix 

(ook wel risicomatrix genoemd) van HDSR geldt als vertrekpunt voor de afweging. 

4. De opdrachtnemer moet bij de uitwerking van de vraagspecificatie tot een Definitief Ontwerp c.q. 

Uitvoeringsontwerp aantonen dat de gevraagde beschikbaarheid wordt geleverd. 

 

 

 
  

                                                                 

1 Failure Mode Effects and Criticality Analysis 

2 Reliability, Availability, Maintainability and Safety 
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