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SAMENVATTING
Naast de hydrologische waterkringloop, bestaan er kunstmatige waterkringlopen die
beginnen bij de drinkwatervoorziening en bij het vallen van hemelwater en die
vervolgens via de rioleringsinfrastructuur bij de afvalwaterzuivering en bij
overstorten terecht komen, om tenslotte weer in het milieu fe belanden.
Bestuurlijk, juridisch en technisch is het tot stand brengen en in stand houden van
deze waterkringlopen verdeeld over verschillende actoren: de riolering bij 572
Nederlandse gemeenten, de drinkwatervoorziening bij 25 waterleidingbedrijven en
de rioolwaterzuivering bij 66 water- en zuiveringsschappen. Maatschappelijk groeit
het besef dat integratie van activiteiten binnen de kringloop tot voordelen zal leiden.
Recent opinie-onderzoek laat zien dat 85% van de bevolking een financieel
waterspoor voorstaat. Ook de nationale overheid stimuleert de sluiting van de
kringloop in de Vierde Nota Waterhuishouding (regeringsvoomemen), omdat dit als
een belangrijke randvoorwaarde wordt gezien op weg naar duurzaamheid. Overigens
is zowel binnen als buiten Europa de eenheid van functioneel beheer binnen de
totale waterkringloop al langer gebruikelijk.
In opdracht van een zestal waterleidingbedrijven hebben Stichting Rioned en Kiwa
een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kansen die ontstaan bij bundeling van
krachten op het gebied van riolering- en waterleidinginfrastructuur.
De belangrijkste conclusie is dat synergie in het beheer van riolering en waterleiding
leidt tot maatschappelijke optimalisatie in termen van duurzaamheid, kosten en
klantgerichtheid. Op basis van voorcalculaties is een kostenbesparing van minimaal
10% gerechtvaardigd indien samenwerking binnen de bestaande beheerstructuur
wordt gerealiseerd. Indien echter de mogelijkheden voor innovatieve kansen worden
benut, zal deze besparing veel hoger uitvallen. Dat geldt tevens indien de
samenwerking binnen de waterkringloop uitgebreid wordt met afvalwaterzuivering
en het beheer van grond- en oppervlaktewater. Een dergelijke grootschalige
samenwerking biedt de beste kansen voor zaken als het financiële waterspoor, het
'water in de stad' -concept en 'ander water' -initiatieven.
Succesfactoren bij het realiseren van de maatschappelijke optimalisatie via
samenwerking zijn een integrale benadering van infrastructuren in termen van
ontwerp, aanleg, exploitatie en instandhouding, alsmede schaalvergroting in het
riool beheer.
De geschetste kostenbesparingen zijn aanzienlijk. Tot 2005 dient naar schatting 24
miljard gulden in aanleg, sanering en beheer van het Nederlandse riool- en
waterleidingnet te worden geïnvesteerd. Een besparing van l 0% vertegenwoordigt
2,4 miljard gulden. Desalniettemin zijn kosten niet de enige maatstaf voor
maatschappelijke optimalisatie. Duurzaamheid en klanttevredenheid dienen in de
integrale afweging te worden betrokken. Hoewel het kwantificeren hiervan lastig is,
zal synergie ook hier nadrukkelijk tot voordelen leiden. Concrete voordelen ten
aanzien van duurzaamheid en klanttevredenheid zijn een verbetering en verdieping
van de technische kringloopsluiting, optimalisatie van de dienstverlening via één
loket, vermindering van de overlast bij werkzaamheden, diversificatie in het aanbod
van diensten en een betere acceptatie van de kosten via het financiële waterspoor.
Dit laatste geldt temeer omdat de klant de hoogte van deze kosten via het
consumptiegedrag in belangrijke mate kan beïnvloeden.
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INLEIDING
Het gedachtengoed over integraal waterbeheer, zoals uitgewerkt in de Derde Nota
Waterhuishouding, is de afgelopen jaren al in vele opzichten vertaald in concrete
maatregelen. Vanwege verdere integratie met andere beleidsterreinen (ruimtelijke
ordening, milieu, landbouw en natuur) en op basis van toegenomen kennis en
praktijk-ervaring (water- en systeemverkenningen) heeft in de Vierde Nota
Waterhuishouding (regeringsvoomemen) herziening plaatsgevonden van de
beleidslijnen voor integraal waterbeheer. Deze komen vooral tot uitdrukking in de
verbreding en verdieping van het beleid, alsmede versterking van de uitvoering.
Ondanks het voornemen tot verbreding wordt in de nota nauwelijks gesproken over
de integratie van de winning en distributie van drinkwater ("drinkwaterbeheer") met
het overige waterbeheer. Terwijl eigenlijk pas echt kan worden gesproken van
integraal waterbeheer, d.w.z. onderling afgestemd beheer van de volledige
waterketen, als deze integratie is gerealiseerd. Dit laatste is ook het streven van de
EU (Water Framework Directive), die stelt dat wellicht het belangrijkste aspect van
integratie op het gebied van waterbeheer is dat de uitvoering op lokaal of nationaal
niveau op een coherente en volledig geïntegreerde wijze plaats vindt en dat er
structuren worden opgezet om te waarborgen dat dit gebeurt.
Verschiliende actoren in het waterbeheer en daarbuiten stellen regelmatig de vraag
of het niet mogelijk is om een - betere - integratie te bewerkstelligen tussen het
drinkwaterbeheer en het overige waterbeheer. Bij de beantwoording van deze vraag
moet worden ingegaan op vele aspecten, zoals politiek, bestuur, organisatie,
economie en techniek. Kortom, een hele opgave.
Zes Nederlandse waterleidingbedrijven hebben er voor gekozen om vast een
antwoord te laten formuleren voor één onderdeel van de vraagstelling, namelijk:
"Wat zijn de kansen bij gezamenlijk beheer van riolering en waterleiding?". Met
name gaat daarbij de aandacht uit naar de kansen op het gebied van klant( vriendelijkheid), exploitatie, instandhouding, aanleg en nieuwe gebruiksconcepten.
De opdrachtgevende waterleidingbedrijven voor dit onderzoek zijn:
- N. V. Waterleidingmaatschappij 'Drenthe';
- N.V. Waterleiding Friesland;
- N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg;
- N.V. Waterleiding Maatschappij 'Noord-West-Brabant';
- N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
- N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.
Het project is uitgevoerd door Stichting RIONED en Kiwa N.V.
De uitvoerders hebben nadrukkelijk de bedoeling gehad om door allerlei politieke,
juridische, organisatorische, financieel-economische en technische ' hobbels' heen te
kijken. Daarbij moet men denken aan vragen over nadelen van de integratie.
obstakels in het integratieproces, milieurendement, maatschappelijk draagvlak en
bestuurlijke haalbaarheid. Bepaalde kansen mogen daarom nu nog vergezocht of
niet realistisch lijken. In het huidige ontwikkelingstempo kan echter wat '.1ndaag
ondenkbaar is, morgen werkelijkheid zijn.
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Tevens dient de lezer zich te realiseren dat in dit rapport met name wordt ingegaan
op de rol van de beheerders van riolering en waterleiding, respectievelijk de
gemeenten en de waterleidingbedrijven. Andere actoren in het waterbeheer, zoals de
waterschappen, blijven daardoor enigszins op de achtergrond, hoewel ook zij een
niet te onderschatten rol spelen in het integratieproces. Daarbij valt te denken aan
het belang van waterschappen bij een goed beheer van de riolering, zowel in
kwalitatief als in kwantitatief opzicht.
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WATERLEIDING EN RIOLERING: HUIDIGE
SITUATIE EN ONTWIKKELINGEN

2.1

Algemeen
Onder het Nederlandse aardoppervlak is voor naar schatting 100 miljard gulden in
de waterleiding- en rioolinfrastructuur geïnvesteerd. De gezamenlijke lengte van
beide netwerken is voldoende om de aarde ruim vier keer te omspannen. De functies
van de beide netwerken zijn echter wezenlijker. Het transporteren en distribueren
van drinkwater en het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater zijn activiteiten waarvan de waarde vaak moeilijk exact in geld is uit te drukken.
De groei van beide netsystemen gaat continu door. De realisatie van nieuwbouw op
met name de VINEX-lokaties geeft de laatste jaren een groei van de totale netwerklengte van naar schatting 2% te zien. Ook de voortgaande intensivering van het
maatschappelijk leven en innovatieve infrastructurele ontwikkelingen, zoals sleufloze technieken en ondergronds bouwen, zullen een duidelijke impuls betekenen
voor leidingnetwerken. Bij deze ontwikkeling mag zeker de kwaliteit van bestaande
netwerken niet vergeten worden. Adequaat beheer is noodzakelijk om de gevolgen
van veroudering op te kunnen vangen.
De geschetste ontwikkelingen roepen om een integrale benadering van de ondergrondse leidinginfrastructuur. Van een dergelijke integrale benadering is nu slechts
incidenteel sprake. Diverse politieke, juridische, organisatorische, financieel-economische en technische onzekerheden en onduidelijkheden staan een integrale
benadering vaak in de weg. Het is daarom een uitdaging om kansen te identificeren
waarmee invulling kan worden gegeven aan een gezamenlijke aanpak van ontwerp,
aanleg en beheer van leidingnetten en om instrumenten te ontwikkelen waarmee het
rendement van een gezamenlijke aanpak eenduidig kan worden vastgesteld.
Uitgangspunt hierbij is service-optimalisatie en kostenminimalisatie voor het totale
ondergrondse dienstenpakket.

2.2

Plaats in de waterkringloop
Huidige situatie
Figuur 1 geeft de plaats aan van de riolering en de waterleiding in de traditionele
waterkringloop. Het inzamelen en lokaal transporteren van afvalwater en hemelwater via de riolering is daarin van oudsher een gemeentelijke taak. Het afgevoerde
water komt weer in het milieu via de rioolwaterzuivering en via overstorten. De ca.
12.000 Nederlandse overstorten behoren eveneens tot het taakveld van de gemeente.
De verantwoordelijkheden en taken van de gemeente op het gebied van de riolering
zijn opgenomen in Bijlage 1.
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Figuur 1. Waterkringloop
De communale afvalwaterzuivering is volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) een provinciale taak. De provincie heeft de mogelijkheid deze taak
over te dragen aan water- c.q. zuiveringsschappen. De meeste provincies hebben dit
gedaan. Het verschil tussen waterschappen en zuiveringsschappen is de
taakomschrijving. De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en de
zuivering van afvalwater is voor de waterschappen een relatief jonge taak. Van
oudsher zijn waterschappen (Hoogheemraadschappen) verantwoordelijk voor de
waterkering, de waterbeheersing (peilbeheersing) en het beheer van vaar- en
landwegen. Van zuiveringsschappen wordt gesproken indien de zuivering van
afvalwater de enige taak is. Navolgend zal steeds over waterschappen worden
gesproken.
Het waterleidingbedrijf tenslotte onttrekt water uit het milieu en distribueert het na
behandeling aan haar klanten. Na gebruik komt dit water weer in de riolering terecht
waarmee de kringloop is gesloten.
Ontwikkelingen
Binnen gemeenten en waterschappen wordt gestreefd naar het sluiten van de waterkringloop op lokaal niveau. 'Water in de stad' en 'stedelijk waterbeheer' zijn
begrippen waarbij de stadshydrologie en -ecologie verder wordt ontwikkeld. Het
streven is om water te bergen op stads- of wijkniveau teneinde dit weer in te zetten
als dit noodzakelijk is. Dit houdt afkoppeling van verhard oppervlak en realisatie
van extra berging in teneinde te voorkomen dat het water wordt afgevoerd.
© Stichting RIONED I Kiwa N.V.
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Waterleidingbedrijven spelen hierin een belangrijke rol, door bijvoorbeeld
infiltrerend water weer terug te winnen en te zuiveren tot een waterkwaliteit die
inzetbaar is voor laagwaardiger gebruik als toiletspoeling, wasmachinegebruik,
bluswater en dergelijke. Deze ontwikkelingen zijn veelal 'sectoroverschrijdend' en
vragen daarom om een integrale benadering.

2.3

Organisatie
Huidige situatie
Tabel 1 geeft inzicht in de organisatiekenmerken van riolering en waterleiding.
Gezien het belang van de waterschappen in de kringloop zijn ook de organisatiekenmerken van de waterschappen in de tabel opgenomen.

Tabel I. Organisatiekenmerken
Riolering

Waterleiding

Rioolwaterzuivering

572 gemeenten

25 waterleidingbedrijven

66 water- c.q.

(± 11 .000

(± 250.000

zuiveringsschappen

aansl./gemeente)

aansl./bedrij t)

Brancheorganisatie

VNG

VEWTN

Unie van Waterschappen

Kennisinstituut

Stichting RIONED

Kiwa

STOWA

Structuur

Opvallend zijn de verschillen in schaalgrootte tussen riolering en waterleiding die
tot uitdrukking komen in het aantal aansluitingen per bedrijf/gemeente. Overigens is
bij de waterleidingbedrijven sprake van een snelle schaalvergroting. Eind 1990
waren er nog 57 bedrijven in exploitatie. Deze schaalvergroting speelt ook bij
waterschappen. In 1990 waren er nog 141 waterschappen. Bij de riolering speelt met
name de gemeentelijke herindeling, die leidt tot minder gemeentes en derhalve
schaalvergroting. Dit zal echter niet leiden tot een schaalvergroting die vergelijkbaar
is met de waterleidingbedrijven en de waterschappen.
Zowel de rioleringssector als de waterleidingsector kennen een collectief R&Dprogramma. Ca. 80% van de Nederlandse gemeenten is begunstiger van Stichting
RIONED. Stichting RIONED is het kenniscentrum voor de buitenriolering en draagt
zorg voor de uitvoering van een R&D-programma met een omvang van 1,2 miljoen
gulden per jaar. Kiwa Onderzoek en Advies is uitvoerder van het gezamenlijk R&Dprogramma van de waterleidingbedrijven en vormt daarmee het kenniscentrum voor
water en milieu van de waterleidingsector. De jaarlijkse omvang van dit
onderzoekprogramma bedraagt ruim 16 miljoen gulden.
Daar waar ontwikkelingen in riolering van belang zijn voor de waterkwaliteit en de
zuivering valt dit onder het aandachtsgebied van STOWA. STOWA coördineert
onderzoek met een omvang van ca. 8 miljoen gulden per jaar.
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De samenwerking tussen riolering en waterleiding heeft reeds vorm gekregen vanuit
het 'kwaliteitsdenken'. Op het gebied van kwaliteitssystemen en produktkeuren
wordt door rioleurs en waterleidingmensen al sinds lange tijd samengewerkt in
bij voorbeeld normcornrnissies.

Ontwikkelingen
De schaalvergroting bij de waterleidingbedrijven neemt in ge komende jaren verder
toe. Dit gebeurt enerzijds op bedrijfsniveau door verdere fusie, anderzijds op
strategisch niveau door het vormen van allianties, waarin de afzonderlijke bedrijven
herkenbaar zijn, maar waar op strategisch en uitvoering niveau vergaand wordt
samengewerkt. Voor waterschappen geldt hetzelfde, waarbij er eveneens een
ontwikkeling in de richting van 'all-in waterschappen' waarneembaar is
(verantwoordelijkheid voor kwaliteit én kwantiteit). Ook gemeentes worden groter
als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Een schaalgrootte zoals bij
waterleidingbedrijven en waterschappen is echter niet aan de orde. Ten aanzien van
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer van de riolering
is de visie van het Ministerie van VROM van belang. VROM stelt dat hoewel de
gemeente krachtens de Wet milieubeheer verantwoordelijk is voor de aanleg en het
beheer van de riolering, overdracht ervan in de praktijk mogelijk lijkt. Een groot
aantal activiteiten worden reeds uitbesteed. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
rioleringsberekeningen, het opstellen van een GRP, het uitvoeren van werken en het
houden van toezicht op de uitvoering, het reinigen en inspecteren van riolen, etc ..

2.4

Zorgplicht en wettelijk kader
Huidige situatie
Tabel 2 geeft een overzicht van de zorgplicht ten aanzien van de afvoer van
afvalwater, de voorziening van drinkwater en de zuivering van rioolwater.
Tabel 2. Zorgplicht en wettelijk kader
Riolering

Waterleiding

Rioolwaterzuivering

Zorgplicht

Gemeente

Waterleidingbedrijf

Provincie, die taak veelal
overdraagt aan water- of
zui veririgsschap

Verankerd
in

Wet milieubeheer

Waterleidingwet
Waterleidingbesluit

Wet Verontreinrging
Oppervlaktewateren

De aanleg en het beheer van de riolering is een gemeentelijke taak die zij n wettelijke
basis vindt in de Wet milieubeheer (Wm, art. 10.15 lid 1). De invulling van deze
taak wordt per gemeente beschreven in een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit
GRP is een belangrijk financieel en materieel planningsinstrument in het
gemeentelijk milieu- en infrastructuurbeleid. De opstelling van een GRP ''~ ettelijk
verankerd in de Wet milieubeheer.

© Stichting RIONED I Kiwa N.V.
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De levering van voldoende water van goede kwaliteit en onder voldoende druk is de
primaire taak van waterleidingbedrijven. Deze taak is verankerd in de
Waterleidingwet Het Waterleidingbesluit, waarin de kwaliteitseisen voor
drinkwater zijn geformuleerd, is gekoppeld aan de Waterleidingwet
De communale afvalwaterzuivering is volgens de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren (WVO) een provinciale taak. De provincie heeft de
mogelijkheid deze taak over te dragen aan water- c.q. zuive_ringsschappen. De
meeste provincies hebben dit gedaan. Het verschil tussen waterschappen en
zuiveringsschappen is de taakomschrijving. De zorg voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater is voor de waterschappen een
relatief jonge taak. Van oudsher zijn waterschappen (Hoogheemraadschappen)
verantwoordelijk voor de waterkering, de waterbeheersing (peilbeheersing) en het
beheer van vaar- en landwegen. Van zuiveringsschappen wordt gesproken indien de
zuivering van afvalwater de enige taak is.

Ontwikkelingen
De Waterleidingwet zal binnen een afzienbare termijn worden herzien. De
contouren van deze herziening betreffen in ieder geval een grotere marktwerking
binnen de watermarkt Vooralsnog is dit gericht op de grootverbruikers. Dit biedt
mogelijkheden voor ondernemers om op commerciële basis waterdiensten te gaan
aanbieden.

2.5

Infrastructuur
Huidige situatie
Voor de riolering en waterleiding zijn belangrijke kengetallen voor de
leidinginfrastructuur gepresenteerd in Tabel 3. Ook de waterschappen hebben
leidingen in beheer. Het betreft hier voornamelijk persleidingen die zorgen voor
transport van het afvalwater van de gemeente naar de rioolwaterzuivering. De lengte
van dit leidingbestand is echter beperkt in vergelijking met het waterleidingnet en de
riolering. Het aantal rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI' s) bedroeg anno 1996
in Nederland 436. Daarnaast zijn er nog ruim 200 particuliere (bedrijfs)afvalwaterzuiveringen in bedrijf. Het aantal RWZI's daalt door schaalvergroting en door
toename van het gebruik van eigen afvalwaterzuiveringen door met name grotere
bedrijven.
Een belangrijke discussie die in de riolerings- en afvalwatersector nog gaande is
betreft de riolering van buitengebieden. De discussie spitst zich toe op de vraag of
het milieu- en financieel-economisch rendabel is om te streven naar 100%
aansluiting op de riolering. Voor riolering van de buitengebieden zijn ten opzichte
van groterebevolkings-en bedrijfsconcentraties onevenredig hoge inspanningen
nodig. Een septie-tank is dan een alternatief. Een iba (individuele behandeling van
afvalwater, zoals een helofytenfilter) biedt echter in veel gevallen een alternatief dat
goedkoper en milieu-vriendelijker is dan een septic-tank. Omtrent de status van ibasystemen bestaat nog discussie, welke vooral de waarborging van een continue
goede werking van iba-systemen betreft.

©Stichting RIONED I Kiwa N.V.
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Tabel3. Infrastructuur
Riolering

Waterleiding

Lengte

76.700 km

100.938 km

Aard

85% vrijverval (waarvan 75%
gemengd, 23% gescheiden en 2%
verbeterd gescheiden)
15% druk

100% druk

Leeftijd

19% ouder dan 40 jaar
24% jonger dan I 0 jaar

31% ouder dan 40 jaar
14% jonger dan 10 jaar

Materialen

72% beton
26% kunststoffen
2% keramisch (grès)
-0% overig (o.a. asbestcement)

1% beton
46% kunststoffen
36% asbestcement
17% gietijzer/staal

Diameters

250-1500 mm
zwaartepunt -300 mm

50-1500 mm
zwaartepunt -100 mm

Ontwikkelingen

Uitbreiding
Met het oog op de realisatie van grootschalige woningbouw op de VINEX-lokaties
mag verwacht worden dat zowel de riolerings- als de waterleidinginfrastructuur nog
zal uitbreiden. In de jaren 1993 t/m 1995 bedroeg deze uitbreiding reeds ca. 2% per
jaar.
Concepten
Een aantal ontwikkelingen in de concepten van riolering en drinkwatervoorziening
moeten zeker genoemd worden omdat ze invloed hebben op de aard en
dimensionering van de (nieuwe) infrastructuur.
1. Stelselkeuze
Bij de riolering is de stelselkeuze een belangrijke ontwerpkeuze. Vanuit
waterkwaliteitsoverwegingen bestaat er bij nieuwaanleg een voorkeur voor
een verbeterd gescheiden stelsel. Hierbij worden hemelwater en afvalwater
(of droog weer afvoer: dwa) gescheiden ingezameld en afgevoerd. Het
hemelwaterstelsel is echter gekoppeld aan het dwa-stelsel via koppelputten
of een pomp. Hierdoor kan de 'first flush' van het hemelwater, dat
doorgaans vervuild is met straatvuil, bandenslijpsel, olie, etc. alsnog via het
dwa-stelsel worden afgevoerd naar de RWZI. Het overige hemelwater wordt
op het oppervlaktewater geloosd. Met het verbeterd gescheiden stelsel kan
voorkomen worden dat calamiteuze lozingen op het hemelwaterriool
(olielekkage, verontreinigd bluswater, etc.) in het oppervlaktewater terecht
komen.
Een recenter ontwikkeling is een rioolstelsel met beperkte afvoer van
neerslag. Bij dit stelsel wordt ernaar gestreefd, in het kader van een
© Stichting RIONED I K.iwa N.V.
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duurzame ontwikkeling van het leefmilieu, de schone neerslagcomponent in
de wijk vast te houden. Afkoppeling van schoon verhard oppervlak
(bijvoorbeeld daken van woningen en straten met lage verkeersintensiteit)
door directe lozing op lokaal oppervlakte water en/of infiltratie in de bodem
is hiervan een uitwerking. Daarnaast kan dit afgekoppelde hemelwater
lokaal worden opgevangen voor specifiek gebruik. Een bekend voorbeeld is
de regenton voor het sproeien van de tuin. Zo zijn ~r diverse concepten
denkbaar waarbij het afgekoppelde hemelwater kan worden ingezet voor
zaken waarvoor traditioneel drinkwater werd ingezet. Op dit gebied liggen
veel kansen voor een gezamenlijke aanpak van riolering en waterleiding.
2. Ander water
Uit het voorgaande blijkt reeds dat ook binnen de waterleidingsector
veranderingen in de concepten van de drinkwatervoorziening plaatsvinden.
In veel gevallen betreft het nog ontwikkelingen op beperkte schaal, die
echter op de lange termijn belangrijker kunnen worden. De vraag naar
'ander water' leidt tot nieuwe concepten. De vraag naar ander water is
eigenlijk ontstaan vanuit stedenbouwkundige hoek en vanuit de
afvalwatersector. In de stadsontwikkeling wordt vanuit milieu-oogpunt
gestreefd naar het sluiten van de (oppervlakte)waterkringloop. Vanuit de
'duurzaam bouwen'-gedachte is het idee van een tweede kwaliteit voor
huishoudens ontstaan. In dat verband wordt meestal gesproken over een
andere kwaliteit voor toilet, wasmachine en buitenkraan.
3. Afkoppeling bluswater
Een volgende belangrijke ontwikkeling is de 'afkoppeling' bluswater van
het drinkwaternet Een goede bluswatervoorziening via het waterleidingnet
stelt eisen aan het net die met name op straatniveau strijdig zijn met de eisen
die uit oogpunt van een goede waterkwaliteit aan het net worden gesteld.
Dimensionering van het net met de bluswatervoorziening als uitgangspunt
leidt in de normale leveringssituatie in veel gevallen tot lage snelheden en
derhalve tot lange verblijftijden. Dit is niet bevorderlijk voor de
waterkwaliteit en kan leiden tot sedimentvorming in het leidingnet. Bij
incidentele opwerveling leidt dit sediment tot het optreden van bruin water.
Dimensionering van het net op de zuivere levering van drinkwater betekent
in een aantal gevallen dat voor de bluswatervoorziening gezocht moet
worden naar alternatieve waterbronnen. Ook hierbij is een integrale
benadering van de waterkringloop in de stad een belangrijke voorwaarde en
kan een gezamenlijke aanpak vruchten afwerpen.
Instandhouding
Naast de reeds genoemde uitbreiding van het net zal instandhouding in de nabije
toekomst de belangrijkste inspanning vormen. De Nederlandse gemeentes zijn bezig
met het opstellen van Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP) waarin de
instandhoudingstaak m.b.t. riolering nader wordt ingevuld. Als ondersteunend
instrument is hiervoor de door Stichting RIONED opgestelde Leidraad Riolering
beschikbaar. Waterleidingbedrijven werken binnen het door Kiwa uitgevoerde
gezamenlijk bedrijfstakonderzoek aan instrumenten voor leidingnetbeheer. Zowel
voor riolering als voor waterleiding geldt dat onderzoek naar conditie en restlevensduur instrumenten moet leveren voor systematische en goed onderbouwde
onderhoudsplannen. In veel gevallen zullen inspectie- en onderzoeksmethoden
© Stichting RIONED I Kiwa N.V.
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zowel voor riolering als voor waterleiding kunnen worden ingezet. Afstemming van
de onderzoeksak:tiviteiten ligt daarom voor de hand. Op uitvoeringsniveau is
tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, een verdergaande afstemming in
uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk en haalbaar. Naast financiële
voordelen kan hiermee onnodige overlast voor de burger worden voorkomen.
Wellicht dat ook bij de sanering van bestaande leidingnetten nieuwe concepten voor
riolering en waterleiding een belangrijke rolkunnen gaan spelen.

In het navolgende hoofdstuk zullen de kansen voor samenwerking tussen de
rioleringssector en de waterleidingsector verder worden uitgewerkt.

2.6

Financiën
Huidige situatie
Voor de drinkwatervoorziening, de inzameling en afvoer van afvalwater en de
zuivering ervan, wordt betaald door de klant/burger. In beginsel dienen al deze
diensten kostendekkend te worden geleverd. Er zijn duidelijke verschillen tussen de
diensten in de wijze waarop de kosten aan de burger worden doorberekend. Tabel 4
geeft hierin, alsook in de totale inkomsten, inzicht. Daarnaast zijn de globale
jaarlijkse kosten per gezin voor de diverse diensten gepresenteerd.

Tabel 4. Financiering
Riolering

Waterleiding

Rioolwaterzuivering

Inkomsten

Uit rioolrecht:
11. I miljard
Uit OZB en algemene
middelen

Uit waterlevering:
fl. 3 miljard

Uit verontreinigingsheffing:
fl. 2 miljard

Kosten per
gezin per jaar
(globaal)

fl. 192,=

11. 300,=

fl. 300,=

Berekeningsgr
ondslag

Divers:
Per aansluiting
ViaOZB

Per aansluiting
(vastrecht)+ gemeten
waterverbuik

Per vervuilingseenheid I
inwoner equivalent

Ontwikkelingen
Binnen de drinkwaterbedrijfstak zal op termijn een 100% bemetering gerealiseerd
worden. Dit betekent dat iedere aansluiting afgerekend wordt op het daadwerkelijke
verbruik. Iedere consument heeft hiermee de mogelijkheid om besparingen in
verbruik 'beloond' te zien in een lagere rekening.
Ook waterschappen hebben een trend ingezet waarbij een verrekening plaatsvindt op
basis van het verbruik aan drinkwater: het 'financieel waterspoor'.
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3

KANSEN VOOR SAMENWERKING

3.1

De klant centraal in de kringloop
De ontwikkelingen die geschetst zijn in het vorige hoofdstuk leiden tot een
waterkringloop die is weergegeven in Figuur 2.

·-----------------------------------------------1

Waterleidingbedrijven
k--.t!Oehandeling
drinkwater

L..---~

.------- ---------

1

Klant:

·---------------

: Water- :
:schappen:
I

I

I

1

----------------------~

Gemeenten:

.....~--4

, ______________ _

Inzameling
en transport

I

I

I

--------·
I

Figuur 2. Kringloop met de klant centraal
Nadrukkelijk neemt de klant c.q. de burger een centrale plaats in. De klant bepaalt
welke waterstromen er zijn. Het aanbod aan waterstromen naar de klant kan dan
bestaan uit:
• Drinkwater van het waterbedrijf
• Ander water van het waterbedrijf, eventueel bereid uit een andere bron
• Hemelwater
• Water rechtstreeks ontroleken uit het milieu
• Teruggeleverd (schoon) rioolwater
• Zelf gerecycled water
De afvoermogelijkheden van water blijven beperkt, namelijk via een centrJie
inzameling of via een eigen kringloop. De opkomst van individuele beh.ll)J~Itng van
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afvalwater (iba-systemen) zal tot gevolg hebben dat ook een afvalstroom reehstreeks
naar het milieu gaat.
In de volgende paragrafen zal worden toegelicht welke kansen deze aangepaste
waterkringloop biedt in het licht van een samenwerking van riolering en
waterleiding.

3.2

Contacten met klanten
Op het gebied van klantcontacten zijn de mogelijkheden voor samenwerking
duidelijk aanwezig. De aard van deze contacten is drieledig:
1. Pubtic Relations en voorlichting
2. Beheer van aan- en afsluitingen I verbruikersadministratie
3. Inspecties en vergunningen
Pubtic Relations en voorlichting
Binnen PR en voorlichting is het van belang dat de 'waterdienstverleners' zich als
één gezicht aan de klant presenteren. Bij de waterdienstverlening moet naast
riolering en waterleiding ook afvalwaterzuivering worden genoemd. Belangrijke
doelstellingen bij de gezamenlijke voorlichting zijn:
het verschaffen van inzicht in de waterkringloop en de waterspoorgedachte;
uitleg over het waarom van samenwerking tussen de waterdienstverleners;
begrip en enthousiasme over de invoering van een fmancieel waterspoor.
Het financiële waterspoor geeft de klant de gelegenheid om de kosten voor de
levering van drinkwater en de afvoer en zuivering van afvalwater te beïnvloeden via
het consumptiegedrag. De waterleiding heeft een maatschappelijk voordeel ten
opzichte van de riolering in die zin dat het geleverde product zichtbaar is en een
duidelijke waardering heeft. Bij het 'product' van de riolering heeft de consument
een minder duidelijk beeld. Drinkwater wordt bovendien per eenheid geleverd
product afgerekend, waardoor de acceptatie van de kosten groot is, hetgeen niet
altijd gezegd kan worden voor de kosten van riolering en afval waterzuivering.
Koppeling van de kosten van de afvoer en zuivering van afvalwater aan het
drinkwaterverbruik via een financieel waterspoor kan daarom voor de acceptatie van
deze kosten belangrijke voordelen hebben.
De prijs per eenheid drinkwater gaat echter omhoog omdat hierin ook de kosten
voor de afvoer en zuivering van het afvalwater zijn meegenomen. Dit vergt een
duidelijke uitleg aan de klant, en de verzekering dat er in absolute zin geen sprake is
van een kostenstijging maar van een andere manier van afrekenen.
Beheer van aan- en afsluitingen I verbruikersadministratie
De bundeling van diensten op het gebied van drinkwater en riolering moet zichtbaar
worden in een één-loket-service. Deze service-vorm is een randvoorwaarde om
concurrentie te kunnen geven aan individuele aanbieders en vergt een samenwerking
tussen instanties op gemeentelijk en regionaal niveau, ook buiten de riolering en
waterleiding. Belangrijk is dat de waterdienstverleners zich als één gezicht
presenteren aan de klant en dat de klant weet hoe en waarop deze samenwerkende
dienstverleners kunnen worden aangesproken. Naast service-verlening is de éénloket-gedachte ook onmisbaar om een financieel waterspoor aan te kunnen bieden.
De afsluitbaarbeid van de waterlevering, of in ieder geval de dreiging daarmee, is
een effectief middel om betaling in het uiterste geval af te dwingen. Binnen de
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waterleiding zijn alternatieven voorhanden waarmee bijvoorbeeld een variant op de
muntmeter kan worden toegepast of waarmee een partiële afsluiting gerealiseerd.
Inspecties en vergunningen
Samenwerking biedt mogelijkheden voor een combinatie van vergunningverleningsen inspectietaken. Zo kan in bedrijfspanden de controle van de deugdelijkheid van
aansluiting van apparatuur op het waterleidingnet en de COJ!trole van de plaatsing en
werking van neutralisatievoorzieningen, olie-afscheiders, etc. mogelijk worden
gecombineerd.

3.3

Exploitatie en instandhouding
Op het gebied van de exploitatie en de instandhouding van de infrastructuur zijn er
diverse kansen voor samenwerking.
•

Gezamenlijke planning van saneringswerkzaarnheden
Een gezamenlijke planning van saneringswerkzaarnheden en afstemming
daarvan met andere infrastructuurbeheerders kan zeker leiden tot
kostenbesparingen door beperking van graafwerkzaarnheden. Wat wellicht
nog belangrijker is, is dat daarmee de overlast voor de burger tot een
minimum kan worden beperkt.

•

Afstemming van inspectie en reiniging
De inspectie- en reinigingstechnieken die voor riolering resp. waterleiding
worden gebruikt, zijn mogelijk deels uitwisselbaar. Afstemming van
inspectie en reiniging is in ieder geval van belang ter beperking van de
overlast voor de burger. Daarnaast kan een uitgebreide inspectie van het
riool mogelijk gelegenheid geven voor een snelle inspectie van een
nabijgelegen waterleiding. Via een goede communicatie kunnen dergelijke
gelegenheden zo goed mogelijk worden benut.

•

Gezamenlijke inkoop
Door de inkoop van materialen en diensten voor riolering en waterleiding te
bundelen, ontstaat een sterke onderhandelingspositie en kan beter gebruik
worden gemaakt van kwanturnkortingsregelingen. Schaalvergroting binnen
de rioleringssector zal het benutten van deze voordelen verder ondersteunen.

•

Afstemming van calamiteitenprocedures, wacht- en storingsdiensten
Afstemming van wacht- en storingsdiensten betreft een uitwerking van de
één-loket-gedachte. Vanuit dit 'loket' worden verdere acties zoals het
verhelpen van storingen en het in werking treden van calamiteitenprocedures geïnitieerd. In de rioleringssector wordt veel werk op dit gebied
uitbesteed (verhelpen van verstoppingen, etc.), terwijl waterleidingbedrijven
over eigen diensten beschikken. Afhankelijk van de situatie kan worden
overwogen om storingsdiensten en calamiteitenprocedures geheel of
gedeeltelijk te integreren.
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3.4

•

Optimalisatie van sturingen
Optimalisatie van sturingen is gericht op de optimale inzet van
bergingsvoorzieningen. De optimalisatieproblematiek is voor riolering en
waterleiding vergelijkbaar, maar vindt plaats vanuit verschillende
doelstellingen. Bij riolering speelt het belang van een gelijkmatig
afvalwateraanbod aan de afval waterzuivering, de vermindering van de
overstortfrequentie en de vermindering van 'water op straat'. Bij
waterleiding wordt geoptimaliseerd vanuit energiebesparing en een
gelijkmatige en daardoor kwalitatief optimale drinkwaterproductie.

•

Koppeling van informatiebestanden
Gestreefd moet worden naar een koppeling of zelfs een integratie van
informatiebestanden betreffende de leidinginfrastructuur (LIS, GIS).
Hiermee kunnen graafschades reeds in de planfase worden voorkomen en
wordt de afstemming tussen riolering en waterleiding bij aanleg en
instandhouding sterk vereenvoudigd. Koppeling van verbruikersbestanden
c .q. aansluitingsbestanden is met het oog op invulling van de één-loketgedachte noodzakelijk. Besparingen zijn mogelijk in het beheer van de
gegevens (geen dubbele bestanden meer). Vanzelfsprekend zijn er goede
afspraken nodig over het onderhoud van en de toegang tot deze bestanden.

Aanleg
Ook op het gebied van de (nieuw)aanleg van de infrastructuur zijn er diverse kansen
voor samenwerking. Een aantal kansen zijn vergelijkbaar met de kansen bij
exploitatie en instandhouding.
•

Gezamenlijke planning van aanleg
Evenals bij saneringswerkzaamheden kan een gezamenlijke planning en
afstemming daarvan met andere infrastructuurbeheerders zeker leiden tot
kostenbesparingen door beperking van graafwerkzaamheden. Ook wordt
daarmee de overlast voor de burger beperkt. Aanleg van nieuwe netwerken
blijft in de nabije toekomst zonder meer een belangrijke activiteit, gezien de
realisatie van nieuwe woningbouw op de VINEX-lokaties.
Gestreefd moet worden naar aanleg van riolering en waterleiding in één
sleuf. In goed overleg zal vastgesteld moeten worden welke specifieke eisen
beide infrastructuren stellen aan de ligging in de ondergrond en aan de
ligging ten opzichte van elkaar. Ook zal bekeken moeten worden hoe reëel
deze eisen zijn. Indien aanleg in dezelfde sleuf mogelijk blijkt, kunnen de
besparingen nog hoger uitvallen.

•

Gezamenlijke inkoop
Zie vorige paragraaf.
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3.5

Ontwerp en nieuwe gebruiksconcepten
Door al in de ontwerpfase de kansen voor samenwerking tussen riolering en
waterleiding te benutten, kunnen in het hele traject van aanleg, exploitatie en
instandhouding van de infrastructuur voordelen worden behaald. Via samenwerking
in de ontwerpfase worden tevens de beste kansen verkregen voor de ontwikkeling
van nieuwe gebruiksconcepten en de daaruit volgende nieuwe ontwerpvormen. Een
belangrijke uitdaging is het technisch inhoud geven aan de kringloopgedachte. Het
schema van paragraaf 3.1 laat zien dat in deze kringloop veel mogelijk is buiten de
traditionele taken van waterleiding en riolering.
In paragraaf 2.5 zijn belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe
gebruiksconcepten besproken. Met het oog op de kringloopgedachte die in elk van
de nieuwe concepten een rol speelt, is het een absolute pré wanneer de uitwerking
van deze concepten in een samenwerking tussen riolering en waterleiding gestalte
kan krijgen. Belangrijke ontwikkelingen zijn:
afkoppeling hemelwater van riolering;
afkoppeling bluswater van waterleiding;
infiltratieconcepten voor hemelwater;
hemelwater als bron voor bluswatervoorziening;
hemelwater als 'ander water' bron.

De afkoppeling van water zal voor zowel riolering als waterleiding leiden tot
herziening van de ontwerpgrondslagen. In deze herziening kan ook kritisch gekeken
worden naar de mogelijkheden voor gebundelde aanleg van riolering en
waterleiding. Dit vereist, zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, dat grondig
onderzocht moet worden welke specifieke eisen beide infrastructuren stellen aan de
ligging in de ondergrond en aan de ligging ten opzichte van elkaar. Daarbij moeten
oude regels en gewoontes kritisch worden getoetst op realiteitszin.
Als belangwekkende ontwikkeling valt nog te melden dat binnen de rioleringssector
wordt nagedacht over het in bepaalde gevallen verlaten van de vrijverval riolering.
Prijsontwikkelingen in kleinschalige pompinstallaties kunnen de overstap van de
vrijverval riolering naar de drukriolering mogelijk interessant maken.
Pompinstallaties op wijk- of zelfs aansluitingsniveau transporteren het afvalwater
dan volledig onder druk. Transport van rioolwater onder druk betekent dat met
significant kleinere leidingdiameters kan worden gewerkt, hetgeen beperking van
materiaal, kosten en ruimtebeslag betekent en waarmee een bundeling met andere
leidingen eenvoudiger wordt.
Bundeling in één sleuf is een eerste stap. De wellicht volgende stap is de bestudering
van buis-in-buis concepten (waterleiding in riolering, waterleiding, riolering en
andere leiding in een centrale mantelbuis) en stekkerconcepten. In het
stekkerconcept worden leidingen en wellicht kabels volgens een bepaalde standaard
via 1 mantelbuis een woning binnengevoerd, uitmondend in een leidingcontactdoos.
Via een passende ' leidingstekker' kan de binneninstallatie hierop worden
aangesloten.
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4

EFFECTEN VAN SAMENWERKING

4.1

Organisatie
De 'nieuwe' waterkringloop zoals die in paragraaf 3.1 is gepresenteerd, biedt aan
diverse waterdienstverleners ingangen naar de klant. In de eerste plaats zijn dit de
tradionele aanbieders van collectieve voorzieningen zoals de waterleidingbedrijven
met drinkwater en de gemeenten met de afvoer van afval- en hemelwater. Potentieel
nieuwe diensten zijn het aanbieden van 'andere' waterkwaliteiten, het voorzien in
alternatieve bluswaterbronnen, de individuele behandeling van afvalwater, het lokaal
opwerken van afvalwater tot ander water of zelfs de (theoretische) kringloopsluiting
op huis- of wijkniveau. Voor de traditionele aanbieders ligt in deze nieuwe diensten
een uitdaging, temeer om de slag met mogelijke concurrenten op deze markt aan te
kunnen. Deze uitdaging ligt in de eerste plaats in een goede marketing van de eigen
producten. Een bundeling van de diensten op drinkwater- en rioleringsgebied geeft
een sterke positie, zeker wanneer men erin slaagt de voordelen van deze bundeling
duidelijk te maken aan de klant. Dit kan gedaan worden vanuit de overtuiging dat de
klant niet gebaat is bij versnippering van de waterdienstverlening. Zo zal het
aanbieden van collectieve voorzieningen in concurrentie leiden tot suboptimale
oplossingen. Het gevaar is namelijk groot dat, met name in nieuwbouwprojecten,
door meerdere partijen meerdere infrastructuren worden aangelegd om de
verschillende waterkwaliteiten te kunnen leveren en afvoeren. Het gevaar voor
foutieve aansluitingen is dan reëel, aansprakelijkheidskwesties worden complex en
de uiteindelijke kosten voor de klant ondoorzichtig. Daarnaast is het onderhoud van
meerdere leidingsystemen moeilijk. Hierbij speelt ook de continuïteit van de
dienstenlevering van de aanbieders een wezenlijke rol.
De bundeling van diensten op het gebied van drinkwater en riolering moet zichtbaar
worden in een één-loket-service. Deze service-vorm is een randvoorwaarde om
concurrentie te kunnen geven aan individuele aanbieders en vergt een samenwerking
tussen instanties op gemeentelijk en regionaal niveau, ook buiten de riolering en
waterleiding. Belangrijk is dat de waterdienstverleners zich als één gezicht
presenteren aan de klant en dat de klant weet hoe en waarop deze samenwerkende
dienstverleners kunnen worden aangesproken. Naast service-verlening is de éénloket-gedachte ook onmisbaar om een financieel waterspoor aan te kunnen bieden.
De diversificatie in de waterdiensten en de daaruit voortvloeiende kansen voor
samenwerking kunnen ook de betrokken werknemers interessante perspectieven
bieden in de vorm van een verbreding van het werkpakket Het biedt de
mogelijkheid voor medewerkers zich ook in andere delen van de waterkringloop te
ontplooien. Daarnaast heeft een groter bedrijf meer flexibiliteit en biedt daardoor
meer zekerheid aan haar medewerkers voor continuïteit.
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4.2

Infrastructuur
Voor wat betreft infrastructuur worden twee situaties onderscheiden: aanleg bij
nieuwbouw en onderhoud c.q. renovatie in bestaande bouw.
Aanleg in nieuwbouw
Bij aanleg in nieuwbouwsituaties kan optimaal gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheden om collectief een aantal nieuwe voorzieningen te treffen, maar ook
om gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en vlot te trekken.
Belangrijk hierin is de combinatie van het aanbieden van verschillende
waterkwaliteiten en het bevorderen van een gesloten hydrologie op stadsniveau of
wijkniveau. Voorwaarde is uiteraard een zeer nauwe samenwerking tussen de
aanbieders van deze infrastructuur, te weten de gemeenten en de
waterleidingbedrijven. Deze nauwe samenwerking opent ook perspectieven voor het
gezamenlijk ontwikkelen van systemen waarbij onderhoud tevens een
randvoorwaarde is.
Concurrentie op het gebied van collectieve voorzieningen bij nieuwbouw heeft een
groot gevaar in zich van aanleggen van meerdere infrastructuren die op den duur een
moeilijk te beheren systeem gaan vormen.
Continuïteit van de aanbieders is een randvoorwaarde om het beheer van dergelijke
systemen te waarborgen op de termijn van het bestaan van de gebouwen.
De belangrijkste conclusie is dat duurzame oplossingen, service-optimalisatie en
kostenminimalisatie hand in hand kunnen gaan: de samenwerking is een win-win
situatie.
Onderhoud/renovatie in bestaande bouw
Bundeling van onderhondsstrategieën in een stadium dat voorafgaat aan de
daadwerkelijke uitvoeringsplanning, levert een optimalisatie van het totale
onderhondsbudget op.
Naast de organisatorische en uitvoeringstechnische voordelen, levert een dergelijke
afstemming en samenwerking ook mogelijkheden om de concepten die voor
nieuwbouwsituaties zijn ontworpen (gedeeltelijk) toe te passen in onderhoud en
renovatie.Te denken valt bijvoorbeeld aan een combinatie van sluiten van de
hydrologische kringloop op wijkniveau en het alternatief voor bluswater.
Ook in dit geval is de conclusie: samenwerking loont.

4.3

Risico's
Het drinkwater in Nederland heeft het imago van grote betrouwbaarheid en
vanzelfsprekend dient de nauwere samenwerking met de riolering daar geen afbreuk
aan te doen.
Risico's van bacteriologische besmetting van het drinkwater hebben in het verleden
geleid tot grote veiligheidsmarges zoals onder meer het leggen van riolering en
waterleiding in verschillende sleuven. Betere materialen, verbindingstechnieken en
monitoringsmethoden, alsmede professienelere werkprocessen, veelal verankerd in
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gecertificeerde kwaliteitssystemen hebben de risico's de laatste jaren aanzienlijk
teruggedrongen. Dit biedt ruimte voor heroverweging van de traditionele ontwerpen aanlegtechnieken binnen de riolering en de waterleiding.

4.4

Financiën
Kosten
De kosten die tot 2005 gemoeid zijn met aanleg, exploitatie (beheer) en onderhoud
(sanering) van de collectieve voorzieningen voor drinkwater en inzameling en
transport van afvalwater worden geschat op 24,1 miljard gulden. In Tabel 5 is
hiervan een overzicht gegeven.

Tabel 5. Kosten tot 2005 in miljarden guldens

Riolering
Aanleg (2% groei per jaar)
Sanering
Beheer
Totaal

7,2
7,5
3,2

17,9

Waterleiding

Totaal

3,2
1,5
1,5
6,2

10,4
9,0
4,7

24,1

Het noemen van deze bedragen heeft een demagogisch element in zich: iedere
procent besparing levert een absoluut bedrag op van f 240.000.000,=. Aan de andere
kant laat het ook zien dat iedere procent besparing de moeite waard is. Dat er via
samenwerking van infrastructuurbeheerders (financiële) voordelen zijn te behalen, is
gezien het grote aantal kansen evident. De exacte omvang van deze besparingen
dient echter nog via concrete haalbaarheidsstudiesen/of in de praktijk te worden
vastgesteld.
Bij de realisatie van nieuwbouw voor Ypenburg (10.000 à 11.000 woningen) zal
samenwerking van diverse leiding- en kabelnetbeheerders via één projectorganisatie
gestalte krijgen. Deze projectorganisatie zal het gehele traject van projectmanagement, voorbereiding en realisatie coördineren onder supervisie van een
stuurgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Het project Ypenburg geeft
inzicht in de mogelijkheden van samenwerking en kan een basis vormen voor
soortgelijke toekomstige projecten.
Nagecalculeerde casus waarin de financiële consequenties van samenwerking zijn
becijferd, zijn vooralsnog niet beschikbaar. Wel verkeren er diverse projecten,
waarbij veschillende waterleidingbedrijven en gemeenten zijn betrokken, in het
voorcalculatie- c.q. offertestadium. Berekeningen die hieraan ten grondslag liggen,
wijzen op besparingen van 10 tot 30%.

Besparingen in oonleg en sanering
Geschat wordt dat tot 2005 ca. 9 miljard gulden moet worden uitgetrokken voor
saneringswerkzaamheden aan riolering (7,5 miljard) en waterleiding (1,5 miljard).
Besparingskansen zijn er met name ten aanzien van het grondwerk en het herstel van
de terreinverharding.
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Tabel 6 geeft kengetallen voor de saneringskosten per strekkende meter leiding voor
riolering en waterleiding. Hierbij is uitgegaan van voor wijkniveau typische
leidingdiameters. De kengetallen voor de riolering zijn afkomstig uit de Leidraad
Riolering. De kengetallen voor de waterleiding zijn gemiddelden die zijn gebaseerd
op cijfers van een drietal waterleidingbedrijven.

Tabel 6. Kengetallen saneringskosten per strekkende meter
Riolering:
Sanering vrijvervalriool
beton300mm

Waterleiding:
Sanering waterleiding PVC
llOmm

Materiaal en leggen

t1.83

t1.40

Grondwerk en verharding

t1.290

fl. 161

Diversen en toeslagen

fl. 290

t1. 84

TOTALEN

t1.663

t1. 285

Het grondwerk en het herstel van de terreinverharding bedragen ca. 47% van de
totale saneringskosten. Bij gezamenlijke sanering zullen de kosten voor grondwerk
en verharding in dit voorbeeld 290 gulden bedragen indien de waterleiding en
riolering in dezelfde sleuf gelegd worden. In dit geval is de besparing 161 gulden,
zijnde 17% van de saneringskosten.
Tabel 7 geeft kengetallen bij nieuwaanleg. Daarbij komen de kosten voor de
wegverharding niet voor rekening van de riolering of de waterleiding.

Tabel 7. Kengetallen aanlegkosten per strekkende meter
Riolering:
Aanleg vrijvervalriool beton
300mm

Waterleiding:
Aanleg waterleiding PVC 110
mm

Materiaal en leggen

t1.54

t1.40

Grondwerk

t1.83

t1. 59

Diversen en toeslagen

t1.93

t1.84

TOTALEN

t1.230

fl. 183

Het grondwerk en het herstel van de terreinverharding bedragen ca. 34% van de
totale aanlegkosten. Bij gezamenlijke sanering zullen de kosten voor grondwerk in
dit voorbeeld 83 gulden bedragen indien de waterleiding en riolering in dezelfde
sleuf gelegd worden. In dit geval is de besparing 59 gulden, zijnde 14% van de
totale aanlegkosten.
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Hoewel grondwerk en verharding bij samenwerking de belangrijkste besparingspast
genoemd kan worden, zijn er wellicht ook mogelijkheden om binnen de andere
posten voor sanering en aanleg nog te besparen. Een minimale besparing van 10%
op de totale kosten voor aanleg en sanering moet daarom reëel worden geacht.

Besparingen in beheerkosten
Het totaal aan beheerkosten, exclusief de kosten voor sanering, wordt geschat op 4,7
miljard gulden tot 2005. Daarvan wordt 3,2 miljard voorzien voor riolering en 1,5
miljard voor de waterleiding. Ook in dit geval wordt gesteld dat indien een
structurele samenwerking tot stand komt, een besparing van 10% (470 miljoen
gulden) haalbaar is.
Effecten van schaalvergroting
Bij aanleg en beheer van rioleringswerken geldt dat schaalvergroting binnen de
rioleringssector een belangrijke succesfactor ten aanzien van de potentiële kostenbesparing is. Door opschaling van het rioleringsbeheer tot een niveau dat
vergelijkbaar is met de schaalgrootte van waterleidingbedrijven, worden de
aangegeven potentiële besparingen nog realistischer.

Financieel waterspoor
Het financiële waterspoor levert voor zowel klant als bedrijf belangrijke voordelen.
De klant krijgt een instrument in handen om de waterkringloop in zijn eigen systeem
financieel te beheersen. Besparingen hebben niet alleen een effect op de kosten voor
het inkomende water, maar ook op het uitgaande water. Alternatieven voor interne
kringloopsluiting worden daardoor voor een klant ook financieel interessant, naast
de milieuwinst die behaald kan worden.
Het financiële waterspoor levert voor de bedrijven een instrument om afwegingen te
maken over de totale waterkringloop. Een bijkomend element is een dwangmiddel
voor betaling. De afsluitbaarbeid van de waterlevering, of in ieder geval de dreiging
daarmee, is een effectief middel om betaling in het uiterste geval af te dwingen .
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5

CONCLUSIE
Maatschappelijk groeit het besef dat integratie van activiteiten binnen de
waterkringloop tot voordelen zal leiden. Een verkennend onderzoek naar de
synergievoordelen bij gezamenlijk beheer van een onderdeel van deze kringloop,
namelijk riolering en waterleiding, leidt tot de volgende conclusie:
Samenwerking tussen riolering en waterleiding betekent een maatschappelijke
optimalisatie in termen van klantgerichtheid, kosten en duurzaamheid:

Klantgerichtheid
• Klantenservice neemt toe door dienstverlening via één loket.
• Overlast voor de klant neemt af door betere afstemming.
• Helderheid in kostenopbouw voor het gehele waterspoor en daardoor een
grotere acceptatie daarvan.
• De klant heeft invloed op de hoogte van de kosten via consumptiegedrag.
Duurzaamheid
• Kringloopsluiting betekent dat hoogwaardig drinkwater niet voor laagwaardige
toepassingen wordt ingezet.
• Nieuwe concepten als 'water in de stad' en 'afkoppeling bluswater', maar ook
'buis-in-buis' systemen leiden tot lager materiaalgebruik en minder
laagwaardige toepassingen van hoogwaardig drinkwater.
Kosten
• Verdergaande samenwerking bij de conventionele aanpak (traditionele
uitgangspunten ten aanzien van ligging en functie) levert een voordeel van 10%
op bij aanleg en renovatie.
• De totale investerings- en onderhoudskosten voor de riolering- en waterleidinginfrastructuur bedragen 24 miljard gulden voor de periode tot 2005.
• Op basis van ervaringscijfers binnen de drinkwater- en de rioleringssector,
alsmede een beschouwing van projecten die zich in het voorcalculatie- c.q.
offertestadium bevinden, kan een synergie-voordeel van minimaal 10 % bereikt
worden. Tot 2005 bedraagt dit voordeellandelijk 2,4 miljard gulden.
• Volledige benutting van innovatieve mogelijkheden levert een additione le
·
besparing op.
Succesfactoren bij het realiseren van de maatschappelijke optimalisatie via
samenwerking zijn een integrale benadering van infrastructuren in termen van
ontwerp, aanleg, exploitatie en instandhouding, alsmede schaalvergroting in het
rioolbeheer.
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Bijlage 1

Gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van
aanleg, beheer en uitbreiding van riolering
PV = planvorming (binnendienst)
VB =voorbereiding (binnendienst)
UV = uitvoering (buitendienst)

Regelgeving en wettelijke taken
Opstellen aansluitverordening (PV)
• Verlenen aansluitverordening (VB)
Opstellen lozingsverordening (binnen het kader van de Wet Milieubeheer) (PV)
• Verlenen lozingsvergunning (VB, UV)
Uitvoeren van lozingsverordening
• Controle werking septictanks (UV)
• Controle lozingen van bedrijven (ingevolge Wet Milieubeheer) (VB, UV)
• Controle olie- en vetvangers (VB, UV)

Controleren inpandige riolering ingevolge bouwverordening (VB, UV)
Controleren correctheid van aansluiting bij aansluiting op gescheiden stelsel (UV)
• Opzicht over werkzaamheden derden (aannemers, particulieren, nutsbedrijven)
(UV)
• Aan stelsel (UV)
• Aan huisaansluitingen (UV)

Controle afkoppelingen (UV)
Opstellen Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP, zie verder planvorrning) (PV)
AanvraagWvovergunningen (VB)
Aanvraag aansluitvergunning (naar rioolwaterzuivering) (VB)
Aanvraag ontheffing zorgplicht buitengebieden (VB)

Planvorming
Opstellen Basisrioleringsplan (BRP) (PV)
• Opbouw en beheer (actueel houden) gegevensbestand (PV)
• Aanleggegevens (PV)
• Hydraulische gegevens (PV)
• Inspectiegegevens (PV)
• Klachtenregistratie (PV)
• Reinigingsgegevens (PV)
• Keuze rioolstelsel en lay-out bij nieuwe aanleg en uitbreiding (PV)
• Keuze over functionele eisen (uitgangspunten berekening) (PV)
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Opstellen GRP (PV)
• Bepalen strategie in rioleringsbeheer (vernieuwing, herstel, uitbreiding) (PV)
• Overleg met waterkwaliteitsbeheerder (PV)
• Overleg met zuiveringsschap (PV)
• Overleg met waterschap (PV)
• V aststellen belastingheffing en -grondslag (PV)
• Coördinatie GRP met GWP, GMB (Gem.Milieu Beleidsplan) (PV)
• Coördinatie GRP met wegbeheerder en andere belanghebbenden (PV)
Opstellen onderhoudsplan (PV)
• (Dagelijks onderhoud, werktuigbouwkundig, electrisch, bouwkundig) (PV)
Opstellen inspectieplan (PV)
Opstellen kostendekkingsplan (PV)
Opstellen onderzoeksplan (PV)
Opstellen calamiteitenplan (PV)
Opstellen bestekken (of werkbeschrijvingen) voor reiniging resp. groot en klein
onderhoud (VB)
• Aanbesteding, gunning, controle, nacalculatie (VB, UV)

Operationeel beheer
(Real time) besturing pompen, kleppen, overstorten, randvoorzieningen (UV)
Controleren werking gemalen en pompen (ook druk- en vacuümsystemen) (UV)
Uitvoering van diverse onderhoudsplannen (UV)
Reinigen van rioolstelsel (UV)
• Reinigen draadroosters (UV)
• Reinigen riolen en putten (UV)
• Herstel afdichtingen (rubberringen) (UV)
• Herstel trottoirkolken (deksels en stankafsluiters) (UV)
• Herstel en invetten putkoppen en -deksels (UV)

Opheffen klachten over werking stelsel (VB, UV)
• Klachtenlijn (VB)
• Ontstoppingen (stankoverlastbestrijding) (UV)
• Gaten in de weg (UV)
• Doorspoelen riool (UV)
• Onderhoud (schoonhouden) helofytenvelden en wadi's (UV)

© Stichting RIONED I Kiwa N.V.

26

KOA 98.006, januari 1998

Onderhoud randvoorzieningen (BBB, BBL, retentievoorz., overstorten, pompen,
gemalen) (UV)
• Onderhoud en controle (UV)
• Onderhoud drukriool en persleiding (UV)
• Onderhoud bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrisch (VB, UV)
Calamiteitenmanagement
• Tilegale lozingen (VB, UV)
• Toevoer water door brandriolen (VB, UV)
• Noodlozingen bij bijv. industriële branden of bij schoonspoelen van de weg
(VB, UV)

Schoonhouden duikers en watergangen bij gescheiden stelsel indien het
regenwaterriool feitelijk onderdeel is van de stedelijke waterhuishouding. (VB , UV)
Financieel-administratief
Inning rioolrechten
Boekhouding en administratie
Voorbereiding raadsbesluiten en opstellen kredietaanvragen
Begrotingen en nacalculaties
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