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AGENDAPUNT 3.2 

ONTWERP

Onderwerp: GOP Zuiveringstechnische werken 2015 - 2019  Nummer: 865878-v9 

In D&H: 11-11-2014 Steller: Tonny Oosterhoff 
 BMZ  25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 6345726 In Cie: 
 SKK   Afdeling: Zuiveringsbeheer 

In AB: 17-12-2014   
Portefeuillehouder: Van der Vorm Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

gelet op de begroting 2015 zoals besproken in de Algemeen Bestuur van 19 november 2014 waarin is 

opgenomen dat er voor een groot aantal projecten van de RVE Zuiveringsbedrijf een Groot Onderhoudsplan 

wordt opgesteld; 

        

Stelt het college u voor om: 
 

1. Het Groot Onderhoudsplan Zuiveringstechnische Werken 2015 – 2019 vast te stellen; 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 42,7 miljoen voor de komende 5 jaren; 

 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
Reactie college op advies commissie



 
 

 
   

 

 
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). Belangrijk doel daarvan is 
om zakelijker en professioneler te gaan werken. Daarbij past het om de investeringen in de vorm van 
projecten van deze RVE meer planmatig te benaderen. Hiervoor is dit Groot Onderhoudsplan 
Zuiveringstechnische werken (GOP-ZTW) opgesteld (zie bijlage 1). 
 
De doelstellingen van het GOP-ZTW zijn: 
 

1. 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 
(vervangingsinvesteringen); 
 Het jaarlijks benodigd investeringsvolume (zowel voorbereidingskrediet als uitvoeringskrediet) 

voor de vervanging van de zuiveringstechnische werken, oftewel de jaarschijf; 
 Het meerjarenperspectief van waaruit de personele inzet en het totale investeringsvolume van 

het waterschap de komende jaren kan worden bepaald; 
2. Het Algemeen Bestuur de mogelijkheid te bieden te sturen op hoofdlijnen door inzicht te geven in de 

meerjarige investeringen en de manier waarop deze worden vastgesteld. 
 
Het GOP-ZTW richt zich op de vervanging van de bestaande onderdelen van de zuiveringstechnische 
werken die 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, Grondstoffenvisie en de Zuiveringsvisie van het waterschap, kaderstellend. 
 
ARGUMENTEN 

 Met het opstellen van een GOP-ZTW wordt een meerjarig overzicht verkregen van de geplande 
vervangingsinvesteringen. Het Algemeen Bestuur krijgt hiermee de mogelijkheid op hoofdlijnen te 
sturen op de planning van de vervangingsinvesteringen voor de zuiveringstechnische werken. 

 Het GOP-ZTW biedt de RVE Zuiveringsbedrijf de kaders waarbinnen het werk moet worden 
uitgevoerd. Het past bij resultaatverantwoordelijkheid dat daarbij tegenvallers in het werk, financieel 
en planmatig, moeten kunnen worden opgevangen door meevallers elders. 

 
Op grond van deze argumenten stelt het college u voor: 
 

1. Het Groot Onderhoudsplan Zuiveringstechnische Werken 2015 – 2019 vast te stellen; 
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 42,7 miljoen voor de komende 5 jaren; 

 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
Programma Schoon water, de Energievisie, de Grondstoffenvisie en de Zuiveringsvisie 
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FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
Dit plan legt de basis voor het totale kredietvolume dat in de periode 2015 -2019 nodig is voor de uitvoering 
van de in het GOP-ZTW opgenomen projecten. 
De raming van de investeringskosten is gebaseerd op de afschrijvingstermijnen van de verschillende 
onderdelen van de zuiveringstechnische werken. Twee jaar voor de afschrijvingstermijn wordt een 
technische inspectie uitgevoerd waar de huidige staat uit blijkt en of er al dan niet moet worden 
geïnvesteerd. Samenvattend kennen de projecten die zijn opgenomen in het GOP twee stadia: 

1. De geraamde bedragen voor de jaren 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de resultaten van technische 
inspecties;  

2. 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.  

 
Voor de totale planperiode wordt voor het GOP-ZTW een kredietvolume aangevraagd van € 42,7 miljoen.  
In onderstaande tabel is de jaarlijkse verdeling van dit kredietvolume over de planperiode weergegeven. 
Hierin is voor de laatste drie jaren de 10% correctie is doorgevoerd en dat resulteert in een verlaging van de 
totale investeringsomvang met € 3,3 miljoen t.o.v. de raming op basis van de afschrijvingstermijnen. Voor 
2015 wordt de begroting 2015 aangehouden en voor de overige jaren (2016-2019) wordt de voorjaarnota 
2014 aangehouden (dit zijn namelijk de meest recente cijfers). In bijlage 1 is een overzicht van alle projecten 
per jaar opgenomen die binnen het GOP-ZTW vallen.  
 
Tabel 1: Totale investeringen op basis van de Begroting 2015 Voorjaarsnota 2014  
Jaar Investeringomvang 

GOP-ZTW 
Opgenomen in 
begroting 2015/ 
Voorjaarsnota 2014 
 

Overige 
investeringen ZTW 

2015 €   3.500.000 € 5.445.000 € 1.990.000  
2016 €   9.500.000 € 10.731.000 € 1.231.000 
2017 € 10.600.000 € 12.850.000 € 2.250.000 
2018 €   7.600.000 €   9.450.000 € 1.850.000 
2019 € 11.500.000 * * 
Totaal € 42.700.000  
 

* valt buiten de scope van de voorjaarsnota 2014 en zal bij de voorjaarsnota 2015 opgevoerd moeten worden 
 
In tabel 1 is te zien dat de opgenomen bedragen in de begroting en voorjaarsnota groter zijn dan de 
investeringsomvang GOP- ZTW. Dit komt omdat er een aantal projecten zijn die buiten het GOP zijn 
gehouden (overige investeringen ZTW). In bijlage 2 zijn zowel de projecten binnen als buiten het GOP- ZTW 
voor 2015 (met als input de begroting 2015) in een overzicht opgenomen.  
 
Overige investeringen ZTW 
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-ZTW zijn 
gehouden zijn dan ook geen vervangingsinvesteringen maar hebben betrekking op procesoptimalisering, 
infrastructuur, onderzoeken en dergelijke.  
In bijlage 2 zijn de projecten die niet in het GOP-ZTW zijn opgenomen voor 2015 niet gemarkeerd. In de 
bijlage is ook te zien dat er een bedrag van €850.000,- is opgenomen voor diverse kleine aanpassingen. Dit 
budget is buiten het GOP- ZTW gehouden omdat hier geen vervangingsinvesteringen van gedaan worden 
en omdat er nog geen invulling van dit budget is en hier eerst een bestuursvoorstel aan ten grondslag moet 
liggen voordat uit dit budget een project wordt gedaan.  
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Kredietautorisatie 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. Zoals ook in de begroting 2015 is opgenomen 
vervallen daarmee de regels per project en wordt dit vervangen door het GOP- ZTW. Er volgen dan ook 
geen aparte kredietvoorstellen meer aan het Algemeen Bestuur voor de projecten die binnen het GOP ZTW 
vallen. Voor de overige investeringen ZTW wordt, zoals gebruikelijk, een krediet aangevraagd middels een 
bestuursvoorstel. 
 
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 de vastgestelde kredietomvang onvoldoende is, worden op dat 
moment aanvullende middelen gevraagd.  
 
Investeringsplafond 
Met het instellen van een investeringsplafond door het Algemeen Bestuur van een gemiddelde 
investeringomvang van 30 miljoen in een periode van 5 jaar ontstaat een verdringingsrisico. Investeringen 
op andere beleidsvelden kunnen de geplande investeringen voor het GOP ZTW verdringen waardoor de in 
het GOP ZTW genoemde projecten naar achteren in de tijd worden geschoven.  
Met de andere beheerders wordt er voor gezorgd dat jaarlijks het door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
investeringsplafond niet wordt overschreden 
 
Indexering 
De nu in het GOP ZTW benoemde bedragen zijn exclusief indexering. De in het GOP ZTW opgenomen 
jaarlijkse kredietbedragen worden conform de vastgestelde richtlijn indexering kredieten bij het vaststellen 
van de begroting bijgesteld.  
 
 
KANTTEKENINGEN
Het project rwzi Utrecht valt buiten RVE Zuiveringsbedrijf en daarmee buiten de reikwijdte van dit GOP ZTW. 
Na de realisatie van het project Utrecht wordt de rwzi Utrecht ondergebracht in de RVE Zuiveringsbedrijf en 
wordt het groot onderhoud opgenomen in het GOP ZTW. 
 
Wanneer zich calamiteiten voordoen waarbij niet-geplande vervangingen noodzakelijk zijn wordt gebruik 
gemaakt van het onder dit GOP beschikbare krediet. Dergelijke niet-geplande uitgaven worden toegelicht in 
de bestuursrapportage. De consequenties hiervan op het geplande vervangingsprogramma worden bij de 
actualisatie van het GOP meegenomen. Het budget diverse kleine investeringen van €850.000,-  dat buiten 
het GOP wordt gehouden wordt hier niet voor benut vanwege de snelheid waar het budget beschikbaar 
moet zijn als er een calamiteit is. Het doorlopen van een traject middels bestuursvoorstellen is in zo’n 
situatie niet gewenst.   
 
De huidige kostenraming heeft een onzekerheidsmarge van ca 20%. Hierdoor komen op basis van de 
huidige kostenraming de uitvoeringskosten van het GOP ZTW uit tussen  € 34 miljoen en € 50 miljoen.  
 
 
UITVOERING
De werkwijze die op deze manier gehanteerd wordt draagt bij aan een efficiënte uitvoering van beleid, 
waarbij sturen op hoofdlijnen een belangrijk streven is. Om het Algemeen Bestuur aangesloten te houden bij 
de voortgang van deze projecten wordt hierover in de bestuursrapportage gerapporteerd over de mate 
waarin gestelde doelen, zowel financieel, kwalitatief als kwantitatief, worden bereikt. 
 
 
COMMUNICATIE  
Het Algemeen Bestuur wordt middels reguliere bestuursrapportages geïnformeerd over de voortgang van 
het GOP- ZTW. 
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BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk  Bijlage 1.Groot onderhoudsplan Zuiveringstechnische werken 2015-2019. (DM 848670) 

Bijlage 2. Overzicht projecten uit de begroting 2015 die wel/ niet in het GOP ZTW zijn 
opgenomen. (DM 872662)

 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 
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Bijlage 1: Groot onderhoudsplan Zuiveringstechnische werken 2015- 2019 
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