VERSLAG

Installaties blijven
repareren of
vervangen?
Drinkwaterbedrijven enwaterschappenworstelennietdevraagofhetzinvolisombepaalde
installatiesteblijven reparerenofjuist tevervangen.Metanderewoorden: blijvenwe'smeren'ofgaanwe'saneren'?Dezeenanderevragenwerdenbesprokentijdensde
DHV-bijeenkomst op24november.Zo'n35
asset-enouderhoudsmanagersenbeheerders
vandrinkwaterbedrijven enwaterschappen
namendeelaandediscussie.
Vervangingvaninstallatiesgebeurt normaliter wanneerdeonderhoudskosten niet
meeropwegen tegen de vervangingskosten.
Ookishet mogelijk dat,door gewijzigde
regelgevingoffunctionaliteit ofnieuwe
bedrijfsdoelen, vervangenmeer draagvlak
krijgt dan repareren.
Deindustrie heeft ervaring metde
vraag:smerenofsaneren?Kandewatersectorhiervanleren?VolgensPetervanSteenderen,adviseurVeiligheiden Onderhoud
IndustrievanDHV,wel.Hijbeetdespitsaf
metzijn presentatieoverdeRAMSHEmethode(Reliability,Availability,Maintainability,Safety,Healthen Environment):
eenmanier omafgewogen besluiten te
nemenoververvanging.Tweevoorbeelden
illustreerdendemethode.Deresulraten
waren verrassend:vervangenpaktdoor
genoemde afwegingen vaakgoedkoper uit
dan onderhouden. Eengoed onderhoudsarchiefomeenzorgvuldige afweging te kunnenmakenisdanwelvangrootbelang.In
dewatersecrorontbreekt hethiervaakaan,
vonden deaanwezigen.
Vanuitdeprivatesectorwerd vervolgens
deoverganggemaakt naarde rijksoverheid.
WimGroor,hoofd Elektromechanisch
BeheervanRijkswaterstaat Noord-Holland,
lichttehetdoorRijkswaterstaat gebruikte
tienstappensysteem voorvervangingvan
objecten toe.Depraktijk bij Rijkswaterstaat
leertdatveelobjecten detechnischelevensduur niethalendoor achterhaalde functionaliteitofveranderde inzichren.

GuusvanLeerdamwashierbij alsprojectleiderNieuwbouw enOnderhoud betrokken.
Inzijn presentatieginghij inophet besluitvormingsproces rond toepassingvannieuwe
zuiveringstechnieken bijrenovatie.Het
belangvanvoldoendeaandacht vooreen
procesmatigeaanpakendeonderhoudshistoriestond centraal.

De Stichtse Rijnlanden
Dedilemma's uitdedrinkwatersector
spelenookindeafvalwaterwereld, zobleek
uirdepresentatie vanhet tweede voorbeeld
doorRenéKars,hoofd vandeafdelingProjecten,sectorZuiveringsbeheer, bij HoogheemraadschapDeSrichtseRijnlanden. Hij
zetteuiteendatvervangingbijdithoogheemraadschap vooraltemaken heeft met
duurzaamheid enfunctionaliteit. Dit werd
toegelicht aandehand vanderenovatievan
rioolwaterzuiveringsinstallatie DeBilt.

Met'Toekomstscenario's Brabant Water:
clusterenofniet?'werd indederdecasemet

ACTUALITEIT

PWN repareert
metalenleidingen niet
meer
PWNkeekditjaar onderanderenaarstandaardisatievanleidingconstructics.Moetenmetalen
aansluirleidingennoggerepareerdworden?En
wattedoenmetdeelektrischeaardingopde
waterleiding?
PWNheeft begin vanditjaar deleidingconstructies voorzowelhoofd- alsaansluitleidingen vollediggestandaardiseerd. Dit
houdt onderandereindatvooreen aansluitleidingnaareenwoningofbedrijfspand
exactisvastgelegd welke leidingartikelen
gebruikt worden.PWNistoenookgaan
bekijken ofherwelverstandigisomoude
aansluitleidingen vankoper,staal,gietijzer,
pvcenasbestcement terepareren bijlekkage.
Metbehulpvandenetto contantewaardemethode isbecijferd dathetgoedkoper isom
dezeleidingen nietmeer terepareren,maar
onmiddellijk tevervangendooreenhpe-lei-

ding.
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Brabant Water

Oasen
Deeerstevandrie praktijkvoorbeelden
uit dedrink- enafvalwaterwereld betrofde
renovatievanzuiveringsstation DeElzengorsvanHydronZuid-Holland (nuOasen).

name hetbelangvaneenduidelijke visie
onderstreept. BrabantWaterheeft een
blauwdruk opgesteld vooraanpassingvan
zuiveringslocaties:'clusteren ofnietclusteren?'wasdecentralevraag.
Ruud vanNieuwenhuijze, senior
beleidsadviseur Watervoorziening, vergeleek
driescenario's:handhaving van het huidige
systeem,centralewaterzuiveringeneentussenvariantmetnegen clusters.Brabanr
Warerkiestindevisieoptoekomstige
drinkwaterinfrastructuur voorde tussenvariant:grootschaligeen kleinschalige installatiesnaastelkaar.Daarbij wordt rekening
gehouden met mogelijk veranderende
inzichten, f

Alsinds 1979ishet verbodendewaterleiding tegebruiken omdeelektrische installatieopteaarden.Tochhebbenveeleigenaren

noggeenmaatregelen genomen omdesituatieaan tepassen.Demeestepercelen zijn
trouwens ineigendomvan woningbouwverenigingen,maarookzijblijken nietallepandenaangepast tehebben.
Onlangs heeft PWNbeslotenalle40.000
bewoners/eigenaren vanpercelenmereen
metalen aansluitleiding(leiding tussen
straatenwoning)schriftelijk te benaderen.
Deeigenarenwordenverzochtomdeaardingvandeelektrische installatievan het
perceeldoor telatenmeten.PWNwiler
namelijk zekervanzijn datdeaarding niet
viadedrinkwaterleiding loopt.Blijktditwel
hetgeval,dan wordtdeeigenaargevraagd
eenaardelektrodetelatenslaan.Indiende
aardingaandefunctionele eisenvoldoeten
nietopdewaterleiding isaangebracht, dan
wordrditvastgelegd inde Kiwa-conformiteitsverklaring.
Alshetklantencontactcentrum van
PWNindetoekomst eenmeldingkrijgt van
eenaansluitleiding dielekisgeraakt, wordt
metéénblik inhet informatiesysteem duidelijk ofdeaardingvanhetperceelinordeis.
Opdatmomenrgaatdemonteur directde
aansluitleiding inzijngeheelvervangen.
Heeft deeigenaardeaardingnietgeregeld,
danzitdeeigenaar langerzonder drinkwater,omdat hij/zij deaardingeerstmoet laten
controleren.Demonteur vanPWNkomtpas
inactienameldingdatdeaardinginordeis.

