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De studieisgericht op deonderbouwing
vandesysteemkeuze,delocatiekeuze(s)ende
benodigdeinvesteringen vooreenoptimale
infrastructuur vanwinning,zuivering,bergingentransport voordrinkwaterleveringaan
hetvoorzieningsgebiedSalland.Deflexibele
inzetvandeproductiemiddelen, bijvoorbeeld
doorveranderingen inruwwaterkwaliteitof
drinkwaterafzet, ishiervaneenessentieel
onderdeel.Daarnaastdientdestudiealsvoorbeeldproject voordeconcreteinpassingvande
zogehetenTAM-methodiek inprojectenbijde
WMO.

'TotalAssetManagement'iseenterm uit definancieel-economische wereld,waarbij maximaal rendementwordtnagestreefd inhetbeheervan bezittingen (veelalvastgoed).Beslissingen wordengenomenopbasisvangedetailleerdekengetallen voorinvesteringen enexploitatie(onderhoud enbeheer1.
waarbij dekosten-e|feaen voordegeheielevenscyclusworden beschouwd. Vertaald naar waterprojectenisdemethodiektoepasbaar tijdensdeprojectidentiftcatie enindeontwerp-,derealisatie-en de
gebruiksfase. Perfase kent de methodiek verschillendewerkwijzen,alttjdgekoppeld aan debeleidsdoelstellingen. Indestudienaarde drinkwatervoorziening voorSalland isde methodiekvanTotal
AssetManagementgebruiktom toteengesrrucrureerde, integraleafweging tekomenvoorde toekomstigewaterproducrie-infrastructuur. Hierbijzijn naastdekostenc/jeetcn ookandereaspectenin
deafweging meegenomen,zoalsde klanttevredenheid enfaseerbaarheid vande uitvoering.
Indestudie'WatervoorzieningSalland:
ClusteringDeventer'heeft WaterleidingMaatschappijOverijssel (WMO) insamenwerking
metWitteveen+Bosonderzocht op welkewijze
deproductiemiddelen inhetvoorzieningsAft). 1:

gebiedSallandoptimaalkunnenwordeningezet.Hetgebiedomvatvijfgemeenten,waaronderDeventer.Diewordenvandrinkwater
voorziendoordepompstations inBoerhaar,
Deventer(pompstationsZutphensewegen

Hoofdonderdelen van dewaterproductieen-distributie inSalland

Afb. 2:

Aanleidingvooreenwijziging inde infrastructuur vormendegeplande renovatiewerkzaamheden(vanwegeeindetechnischelevensduurvande'assets')endeverslechterende
ruwwaterkwaliteit. Kritischeparametershierinzijn kleur,hardheidenkoperoplossendvermogen.Vooroverschrijding vandewettelijke
kleurnormvervaltdeontheffing per2007.
Doorhetwegvallenvaneendiepewinning
(pompstation Boerhaar),deverziltingsproblematiekvananderediepewinningenendeverminderdewaterkwaliteit vandewinning
Schalkhaarzijn aanvullende zuiveringsinspanningennoodzakelijk ominde toekomst
aandewettelijke eisentekunnenblijvenvoldoen.

Omtoteengestructureerdeafweging te
komenvandeverschillendealternatievenis

Gewensteeindsituatie:volledigeclustering opeencentrale locatie
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deze methodiek toegepast.TAMiseen werkwijze die feitelijk wordt ingegeven uit oogpunt
vandebeleidsdoelstellingen ende benchmark
waterleidingbedrijven. Hierin ishet bij de
WMOgehanteerde kwaliteitsmodel van het
Instituut Nederlandse Kwalititeit (INK)in de
structuur van een multicriteria-analyse meegenomen. Demethodiek geeft handvatten aan
aspecten als klantwaardering, waterprijs en
afval-/reststoffenproductie om tot een meer
onafhankelijke, integrale benadering van de
watervoorziening te komen.De inhoudelijke
uitwerking van deTAM-methodiek dient per
project op maat te worden gesneden.Voorde
kostenraming zijn de terugkerende kosten van
degehele levenscyclus meegenomen. De nietfinanciële toetsingscriteria zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd.

Destudie isalsvolgt opgezet:
stap ï:afbakening van grenzen: randvoorwaarden en uitgangspunten
' stap 2:ontwikkeling van alternatieve eindsituaties: varianten
* stap 3:definiëren van toetsingscriteria
stap 4:afweging van varianten,geverifieerd middels een gevoeligheidsanalyse.
Voorde afbakening zijn randvoorwaarden
en uitgangspunten geformuleerd ten aanzien
van onder meer duurzame grondwaterwinhoeveelheden, geraamde drinkwaterafzet,
door-/aanlevering vandrinkwater naar en vanuit omliggende voorzieningsgebieden,
gewenste drinkwaterkwaliteit, ramingsmethodieken voorinvesterings- en exploitatiekosten
en leveringszekerheid. Om expliciet inzichte-

DewatertorenvanDeventer.Handhavenvanbestaandeinfrastructuurvoorhettransportendedistributievanwater?

lijk te maken wat de(financiële) gevolgen zijn
van het leveren van een drinkwaterkwaliteit
diescherper isdan de(verwachte) wettelijke
norm,zijn drie normstellingen met betrekking tot kwaliteit gehanteerd:
wettelijke normstelling met versoepelde
kopernorm
wettelijke normstelling
WMO-normstelling.
In deprojectaanpak zijn allevarianten uitgewerkt op basis van dezedrie normstellingen.

Varianten gewenste eindsituatie
Eenachttal clustervarianten is geformuleerd op basis van deaanwezige zuiveringslocaties en hetgegeven dat het zwaartepunt van
dedrinkwaterafzet in Deventer ligt.De mate
van clustering varieert van eenautonoom scenario (geen clustering, dus vier locaties) tot een
scenario met volledigeclustering (éénlocatie).
Eenvérgaande clustering van de productiemiddelen vereist vanzelfsprekend een meer
uitgebreide transportinfrastructuur tussen de
verschillende wingebieden en clusterlocatie(s).
Vervolgenszijn in aansluiting op het doot
deWMOgehanteerde INK-modeleen aantal
hoofdetiteria gedefinieerd:
klant: wensen vanuit de klant zoals kwaliteit en leveringszekerheid
ondernemingsresultaat (financieel): voor
WMOrelevante financiële criteria
ondernemingsresultaat (niet-financieel):
technische,wettelijke en beleidsmatige
aspecten

'

maatschappij: raakvlakken van drinkwaterwinning en -productie en maatschappij
personeel:aspecten die samenhangen met
het draagvlak onder de medewerkers.

Dezehoofdcriteria fungeren als kapstok
voordeverschillende subcriteria die relevant
zijn voor onderhavig project.Voorelke variant
zijn deverschillende criteria zoveel mogelijk
gekwantificeerd. Aspecten alskosten,energieverbruik en reststoffenproductie zijn relatief
eenvoudig tekwantificeten. Datgeldt echter in
veelmindere mate vooraspecten als flexibiliteit, klanttevredenheid endraagvlak onder
medewerkers.Deacht clustervarianten zijn
vervolgensgetoetst aan devermelde weging-

Gevoeligheidsanalyse en risicoanalyse
Degeaggregeerde resultaten voorde verschillende clustervarianten zijn vervolgens aan
eengevoeligheidsanalyse onderworpen. Hierin
zijn dekostenconsequenties voor veranderendeuitgangspunten inzichtelijk gemaakt
(variërende drinkwaterafzet, verkorte/verlengdeafschrijving, variatie leveringszekerheid).
Tot slotzijn in een risicoanalyse derisico's verkend voor de verschillende varianten. Hierin
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zijn deverschillende varianten tegen het licht
gehouden voor risico's op het vlak van besluitvorming, ontwerp- en vergunningentraject,
bouwfase en gebruiksfase.

Conclusies clustering pompstations
Debelangrijkste conclusieuit onderhavige
studie luidtdat volledigeclusteringvandezuiveringsinfrastructuur optimaal tegemoet komt
aan de,doorWMOgekozen, voornaamste
wegingcriteria:flexibiliteit, faseerbaarheid,
drinkwaterkwalitciten kosten (zieafbeelding 2).
In het voorzieningsgebied Salland heeft
vérgaande clustering vanuit kostenbesefeen
lichte voorkeur. Dit vloeitvoortuit de verbeterde ruwwaterkwaliteit bij opmenging van

verschillende wingebieden. Bijeen hoge mate
van clustering kan flexibeler worden ingespeeld op veranderende prognoses,op levering
naar/vanuit aangrenzende gebieden en isverbetering van dewaterkwaliteit efficiënter door
te voeren.Een toenemende mate van clustering heeft een gunstig effect opde stabiliteit
van de drinkwaterkwalitcit.
Ook bij een lager uitvallende prognose van
dedrinkwaterafzet, een hogere piekfactor en
bij strengere leveringszekerheidseisen heeft
vérgaande clustering de voorkeur.Tot slot
geeft dit de mogelijkheid om flexibeler in te
spelen op risico's indebesluitvorming, in het
vergunnings- en ontwerptrajecr, rijdens de
bouwfase en in de gebruiksfase.

Eindconclusies
Indestudie naar dedrinkwatervoorziening in
Salland zijn de kenmerken van de verschillende clustervariantcn op hoofdlijnen
beschouwd. Derolvan TAMisdaartoe vertaald
naar een gestructureerde toetsing van alle
varianten aan degeformuleerde wegingcriteria.Dit leidt tot verantwoorde keuzes ten aanzien van investeringen opde lange termijn.
Voorvergelijkbare projecten kan deze methodiek hierin alsonderlegger dienen.Voor een
uitgebreidere rol van TAMin ontwerp/bedrijfsvoeringsfases dient een bedrijfseigen
database teworden opgebouwd waarin dekosteneffecten voor exploitatie en onderhoud van
te maken keuzes zijn gedocumenteerd.
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