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1. Inleiding  
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor het transport en zuivering van 
het afvalwater in haar beheersgebied. Om deze taak te kunnen uitvoeren heeft het waterschap de 
beschikking over 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), 52 rioolgemalen en 140 km persleiding.  
 
De goede werking van deze zuiveringstechnische werken is van groot belang in relatie tot geldende 
wet- en regelgeving en de doelstelling “Schoon water” van het waterschap. Zoals aangegeven in de 
begroting 2015 gaat Zuiveringsbeheer werken als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) 
Zuiveringsbedrijf. Belangrijk doel daarvan is om zakelijker en professioneler te gaan werken. Daarbij 
past het om de werkzaamheden van deze RVE meer planmatig te benaderen. Hiervoor is dit Groot 
Onderhouds Plan Zuiveringstechnische werken (GOP-ZTW) opgesteld. In bijlage 1 (Specificatie 
projecten GOP-Zuiveringstechnische werken 2015 – 2019) zijn de projecten die in het GOP- ZTW 
vallen weergegeven. 
 
 
 

2. Doelstellingen  

De doelstellingen van het GOP-ZTW zijn: 
 
De RVE Zuiveringsbedrijf een bedrijfsmatig kader te 
bieden door inzicht te geven in: 

 Het planmatig prioriteren van het per jaar uit 
te voeren groot onderhoud. 

 Het jaarlijks benodigd investeringsvolume 
voor de vervanging van de 
zuiveringstechnische werken. 

 Het meerjarenperspectief van waaruit de 
personele inzet en het totaal 
investeringsvolume van het waterschap de 
komende jaren kan worden bepaald. 

 Het Algemeen Bestuur de mogelijkheid te 
bieden te sturen op hoofdlijnen door inzicht 
te geven in de meerjarige investeringen 

 

3. Reikwijdte van het GOP ZTW 2015 - 2019 

Voor de rwzi Utrecht loopt op dit 
moment een groot vervangingsproject. 
In verband met de omvang en de opzet 
van dit project valt de rwzi Utrecht 
buiten de RVE Zuiveringsbedrijf en 
hiermee buiten de reikwijdte van dit 
GOP-ZTW. Na de realisatie van het 
project Utrecht wordt de RWZI Utrecht 
opgenomen in de RVE Zuiveringsbedrijf 
en wordt het groot onderhoud 
opgenomen in het GOP-ZTW. 

Aanleg persleiding Tull en ‘t Waal 

Renovatie rioolgemaal Benschop 
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Het dagelijks onderhoud van de zuiveringstechnische werken wordt uitgevoerd door de afdeling 
Uitvoering. Dit onderhoud is geen onderdeel van dit GOP ZTW maar blijft als exploitatiebudget bij de 
afdeling Uitvoering beschikbaar. 
 
Het GOP-ZTW richt zich op de vervanging van de bestaande onderdelen van de zuiveringstechnische 
werken welke om reden van slijtage vervangen moeten worden. Bij deze vervangingen wordt rekening 
gehouden met wijzigingen in lozingseisen en benodigde verwerkingscapaciteit voor zover het 
systeemontwerp van de zuiveringstechnische werken niet wordt gewijzigd. Bij de vervangingen 
worden kansen benut om de exploitatiekosten voor het zuiveren van afvalwater, waar mogelijk, te 
beperken. Hierbij moet gedacht worden aan de besparing van kosten van bijvoorbeeld 
energieverbruik, chemicaliën en onderhoud. Bij het bepalen van de randvoorwaarden is het huidige 
beleid, zoals bijvoorbeeld verwoord in de  Energievisie, de Grondstoffenvisie en de Zuiveringsvisie van 
het waterschap, kaderstellend. 
 
Het GOP-ZTW richt zich op de vervanging van de bestaande onderdelen van de zuiveringstechnische 
werken welke om reden van slijtage vervangen moeten worden. De projecten die buiten het GOP zijn 
gehouden zijn dan ook geen vervangingsinvesteringen maar hebben betrekking op 
procesoptimalisering, infrastructuur, onderzoeken en dergelijke.  
 
 

4. Financiële uitgangspunten 

4.1 Uitgangspunten voor de raming van de 
jaarlijkse investeringskosten 
De raming van de jaarlijkse investeringskosten in het 
GOP-ZTW is gebaseerd op de afschrijvingstermijnen 
van de verschillende onderdelen van de 
zuiveringstechnische werken. Twee jaar voor het 
einde van de afschrijvingstermijn van de 
vervangingen wordt door middel van een technische 
inspectie bepaald of de vervanging in het geplande 
jaar uitgevoerd moet worden of dat de vervanginging 
een aantal jaren kan worden uitgesteld. In de 
praktijk blijkt dat ongeveer 10% van de geplande 
vervangingen enkele jaren kan worden uitgesteld.  
 
Samenvattend kennen de projecten die zijn 
ogenomen in het GOP twee stadia: 
De geraamde bedragen voor de jaren 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de resultaten van technische 
inspecties;  
Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 moet nog, op basis van technische inspecties, worden bepaald of 
vervangingen een aantal jaren kunnen worden uitgesteld. In de praktijk blijkt dat hierdoor ongeveer 
10% van de geplande investeringen kunnen worden uitgesteld.  
 
 
4.2 Afschrijvingsmethode 
De theoretische vervangingstermijn is doorgaans afhankelijk van de kritische onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn. Aangezien niet alle onderdelen in gelijke mate aan slijtage onderhevig zijn, 
wordt onderscheid gemaakt tussen bouwkundige- en electro-mechanische onderdelen en 
automatiseringscomponenten. Bij nieuwbouw wordt als kwaliteitseis gesteld dat de te onderscheiden 
componenten (bouwkundig, electro-mechanisch en automatisering) een minimale levensduur moeten 
hebben van respectievelijk 30, 15 en 10 jaar hebben, waarbij gestreefd wordt naar zo laag mogelijke 
onderhoudskosten. Deze levensduren zijn gehanteerd als afschrijvingstermijnen: 
 

Slibretourgemaal rwzi De Meern 
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4.3 Krediet autorisatie en toekenning 
Conform de procedure kredieten mandateert het Algemeen Bestuur met het goedkeuren van dit GOP-
ZTW de toekenning van het jaarlijks krediet aan het College. Met de informatie die is verzameld door 
middel van inspecties voor de projecten die gepland staan in 2018 en 2019 wordt in 2017 het GOP 
ZTW geëvalueerd en geactualiseerd en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd. Indien 
blijkt dat het vastgestelde kredietomvang onvoldoende is, worden op dat moment aanvullende 
middelen gevraagd. 
 
In onderstaande tabel zijn de jaarlijks geraamde investeringskosten weergegeven voor de projecten 
die in het GOP-ZTW 2015 – 2019 zijn opgenomen. Een specificatie van deze projecten is 
weergegeven in bijlage 1. 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 
Vervangingsinvesteringen 
Zuiveringstechnische 
werken(afgerond) x 
€ 1.000 

3.500 9.500 11.800 8 400 

 
 

12 800 46.000 

Na correctie (- 10% over 
2017 – 2019) 

3.500 9.500 10.600 7.600 
 

11.500 42.700 

 
Omdat een deel van de geplande vervangingen in 2017 t/m 2019 naar verwachting kunnen worden 
uitgesteld wordt het totaal van de geraamde investeringskosten over deze jaren met 10% verminderd 
voor de vaststelling van de benodigde kredietruimte. Deze komt hierdoor uit op € 42,7 miljoen voor de 
planperiode 2015 – 2019. 
 
 

5. Rapportage 

Over de mate waarin de in dit GOP-ZTW aangegeven 
doelen, zowel kwantitatief, financieel als kwalitatief, 
zijn bereikt wordt het bestuur via de reguliere 
bestuursrapportages geïnformeerd.  
 

Beton 50 jaar 
Bouwkundig 30 jaar 
Elektrotechnisch en mechanisch 15 jaar 
Automatisering 10 jaar 

aanvoerafsluiter rioolgemaal IJsselstein 


