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1 Inleiding
Voor de Nederlandse afvalwatersector is een werkdocument ‘asset management leidraad’ opgesteld.
Deelnemers bij de totstandkoming van dit werkdocument zijn afkomstig van diverse gemeenten,
waterschappen, Stichting RIONED, de TU Delft en AssetResolutions B.V.
Asset management is voor de Gemeente Apeldoorn een vervolgstap in het professionaliseren van
beheer van de Gemeentelijke riolering. Gemeente Apeldoorn wil voor het asset management voor de
riolering kennis en ervaring opdoen in het toepassen van het genoemde werkdocument voor vier
cassussen. Gemeente Apeldoorn wil na de pilots in staat zijn zelf casussen toe te passen met het
bedrijfswaardenraamwerk en het besluitvormingsmodel. Dit geeft input in het verkrijgen van bestuurlijk
draagvlak en kan een startpunt vormen voor het bepalen van het benodigde budget om de risico’s voor
afvalwater (en later mogelijk andere assets van deze gemeente) beheersbaar te houden.
Geleverde resultaten zijn:
 Hanteerbaar bedrijfswaardenmodel voor afvalwater op maat gemaakt voor de Gemeente Apeldoorn


Template besluitvormingsmodel voor afvalwater voor de Gemeente Apeldoorn



Het bedrijfswaardenmodel toegepast op een aantal casussen met praktijksituaties
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Vastgelegde geleerde lessen van de aanpak en resultaten.

Deze notitie geeft eerst kort de aanpak weer alsmede een impressie van de resultaten. Vervolgens zijn
geleerde lessen vastgelegd. De conclusies en aanbevelingen zijn tot slot opgenomen. In de bijlage zijn
details van de casussen opgenomen.
Deelnemers van het project zijn:
 Almer de Jong (Ruimtelijke Leefomgeving, team Ruimtelijk Programmeren & Beleid)


Diederik Anema (Ruimtelijke Leefomgeving, team Ruimtelijk Programmeren & Beleid)



Adri Dijkhuizen (Beheer en Onderhoud, team Tactisch Beheer)



Wil de Ridder (Beheer en Onderhoud, team Tactisch Beheer)



Henk Kuijpers (Ruimtelijke Leefomgeving, team Ruimtelijk Programmeren & Beleid)



John de Croon (AssetResolutions B.V.)

2 Gevolgde aanpak en toelichting op stappen
De gevolgde stappen van de pilot zijn onderstaand te zien.
A. Introductie asset
management

B. Opstellen
besluitvormingsmodel

C. Beheren risico’s

D. Programmaontwerp

Inventariseren
risico’s

Inventariseren
ontwerpvraagstukken

Structureren
risico’s

Prioriteren

Prioriteren risico’s

Formuleren/doorrekenen oplossing

Analyseren
risico’s

Keuze beste optie,
uitwerken
programma

E. Planning

F. Validatie
besluitvormingsmodel

G. Vaststellen
ervaringen

Gevoeligheidsanalyse,
spijtanalyse

Nadat een introductie is gegeven in stap A, is een besluitvormingsmodel vastgesteld in stap B. Een
belangrijk onderdeel daarvan is het bedrijfswaardenmodel. Dit bedrijfswaardenmodel wordt in de stap C
‘beheren risico’s’ gebruikt om vraagstukken te identificeren van waarvoor maatregelen ontworpen
moeten worden. Door te beginnen met de grootste vraagstukken wordt de ontwerpcapaciteit zo efficiënt
mogelijk gebruikt. In de stap D ‘Programma ontwerp’ is de beste oplossing voor de individuele
vraagstukken bepaald. Het bepalen van de beste set van maatregelen gebeurt in stap E ‘Planning’ voor
alle relevante vraagstukken bij elkaar. Het besluitvormingsmodel is gevalideerd op bruikbaarheid (stap
F) en de pilot is afgesloten met het vaststellen van overkoepelende ervaringen (stap G).
In de volgende paragrafen wordt op iedere stap een korte toelichting gegeven.
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2.1

Introductie asset management

De introductie is gegeven zodat deelnemers hetzelfde begrippenkader kennen en hanteren.
Organisatorische rolverdeling

Asset management is belangrijk omdat het verschrikkelijk kan
misgaan

Ontwerp

Rol

Taken

Opbouw
• Investeringsplanning
• Bepalen asset strategieën en
standaarden
• Vaststellen risicoprofiel
• Programmamanagement
• Managen asset prestaties

Asset
Manager

Ontmanteling

Asset Resolutions B.V. © 2014

Service
Provider

Operatie
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Bouwen en onderhouden
bedrijfsmiddelen
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• Marktconform bouwen en
onderhouden assets
• Toewijzen mensen en middelen
• Dataverzameling
• Projectmanagement
• Contracten opstellen met en
managen van externe service
providers

1

De definitie gevisualiseerd
Uitgaven,
risico en
prestatie

Systematisch en
gecoördineerd

Sloop

Ontwerp

Fysieke
bedrijfsmiddelen

Over de
levenscyclus

Assets
Gebruik

Aanschaf

Doelstellingen
van de
organisatie

Bouw

Droge
voeten

Schoon
water
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Daarbij zijn onder andere sheets gebruikt die zijn gepresenteerd op de RIONED-dag in 2013 .

2.2

Opstellen besluitvormingsmodel

Het doel van het besluitvormingsmodel is efficiënte besluitvorming. Centrale vragen die gesteld worden
zijn:
 Wat vind je erg?


Hoe vaak mag het voorkomen?



Wat heb je ervoor over om het te voorkomen?

De antwoorden op die vragen leveren het besluitvormingsmodel op. Het besluitvormingsmodel bestaat
uit een aantal onderdelen:
 Het risicobegrip


De bedrijfswaarden



De methode voor waardering van problemen



De methode voor de waardering van alternatieven

 De risicomatrix, met bijbehorende effecttabel en waarschijnlijkheidstabel.
Dit model is specifiek op maat gemaakt voor de Gemeente Apeldoorn. Het is gebaseerd op het
bedrijfswaardenraamwerk uit de leidraad Asset Management die voor de afvalwatersector is opgesteld
(paragraaf 2.3 leidraad asset management versie 1 februari 2013).

1

http://www.assetresolutions.nl/userfiles/paginas/Artikelen_en_publicaties/AsM_leidraad_rioneddag_201300207.pdf
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Deze is geschaald naar de grootte van Apeldoorn. Voor het overige is de matrix qua opmaak (aantal
niveaus van waarschijnlijkheid van incidenten en grootte van de effecten) gelijk gebleven, alsmede de
logaritmische indeling. Een aantal inhoudelijk wijzigingen is gemaakt, die verderop worden beschreven.
Voordat de risicomatrix bepaald is, hebben we een stakeholderanalyse uitgevoerd. Het model is
hieronder te zien.

2.3

Beheren risico’s

Een risico is een generiek soort knelpunt. Wanneer een risico optreedt, wordt het een gelokaliseerd
probleem. De volgende deelstappen zijn doorlopen in het proces ‘Beheren risico’s’:
1. Vaststellen van het probleem: inventariseren van risico’s en het structureren van risico’s en een
eerste beoordeling ten opzichte van de risicomatrix. Twee risico’s hebben het gehele proces
doorlopen:
a. Afname kwaliteit leefomgeving nabij overstortvijvers
b. Water op straat.
2. Analyseren van genoemde risico’s, waarbij onder andere de achterliggende oorzaken,
ketenonderdelen van het risico en condities helder gemaakt zijn alsmede op welke manier
impact op bedrijfswaarden plaatsheeft. De grootste risico’s worden als eerste geanalyseerd.
Voor water op straat is onder andere gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI. Om de
kans op ziektes in te kunnen schatten, is het rapport ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk
gebied’ van Stowa (nr. 25, 2009) gebruikt, waarin data van het proefschrift van Heleen de Man
2
verwerkt is .
3. Het prioriteren van de risico’s. De risico’s zijn in de risicomatrix geplot. De gedachte is de
grootste risico’s als eerste te behandelen
4. Documenteren van de resultaten. Dit geeft transparantie in de besluitvorming en kan gebruikt
worden om de kwaliteit van risicoanalyses te meten alsmede de effectiviteit van genomen
beheersmaatregelen.
Naast de twee genoemde risico’s is tevens het proces doorlopen voor enkele specifieke knelpunten.
Een knelpunt is een gelokaliseerd probleem. Een asset voldoet niet, denk bijvoorbeeld aan te weinig
capaciteit, veroudering, falen van bedrijfsmiddel of vraag van een derde.

2

http://stedelijkwaterbeheer.stowa.nl/Upload/publicaties/STOWA%202009%2025%20LR.pdf
4

© AssetResolutions B.V. 2015

Behandelde cases die aan de orde komen zijn hieronder te zien:
Nr
Casus
1
Overstortvijvers (retentievijvers): afname kwaliteit
leefomgeving
2
Water op straat
3
Wateroverlast op een specifieke locatie (tijdens traject extra
ingevoegd)

Type
Risico
Risico
Knelpunt

In de bijlage zijn details van de uitgevoerde analyses opgenomen. Onderstaand is een impressie van
de genomen stappen te zien.
Prioriteren
Inventariseren en
structureren

Risicodiagram ‘Overstortvijvers (retentievijvers):
overstortingen’ over 20 jaar

Factsheet risico-analyse ‘Overstortvijvers
(retentievijvers): overstortingen’ over 20 jaar

Stank en slechte
beleving

Acceptatiegrens bereikt

80% (reinigen 20%
effectief)

Negatieve
publiciteit

Reinigen en/of
spoelen: drijfvuil
verwijderen

Verstopping

80% (reinigen 20%
effectief)
Reinigen en/of
spoelen: sliblaag
verwijderen

Bui > … (bui 1). Bv
10 mm/hr
7x/jr

Overstorting

100%

Sliblozing en
afval

100%

Contact met
afvalwater

Gezondheidseffect:
ziektedagen

Laatste blz. proefschrift Heleen
de Man: kans infectie kinderen
33%, volwassenen 4%

Toename
verharding

Totaal plm. 20 mandagen/jaar
(plm. 10k €) voor alle incidenten
samen

Topevent
Conditie

geen data voorhanden. Het effect is niet afhankelijk van de intensiteit van de bui.
Onbekend

Aantal objecten

4

Locaties

Moefflonvijver, Saturnusvijver, Derk Kamphuisweg, Tullekesmolenweg

Risico groep

Moefflonvijver “met stip” bovenaan qua klachten.

Gevolgen

Negatieve pers en ziektedagen, extra kosten.

Extra gevolgen

Afnemende acceptatie voor overstorten
Totaal 20 mandagen per jaar voor alle incidenten. Totale kosten ongeveer 10k euro

Bedrijfswaarde

Effect

Frequentie

Risico

Mon. Eq.

Financiën

10k euro

1x / jaar

M

15k

Veiligheid en

5 overstorten/jaar op alle locaties`= 28 in totaal: In 10-20 /jaar

M

35k

gezondheid

week na overstort voor alle locaties plm. 50x/jr
contact met water: 14-28 mensen ziek = 14
ziektedagen (noot: berekend. Geen werkelijke

Analyseren
Keten
onderdeel

Stankklachten, negatieve publiciteit in Stentor a.g.v. overstorten op 4 locaties. Ziektes probabilistisch bepaald;

Incidenten extern

Huidige kosten
Extra
kosten

Achterliggende
oorzaak

In Apeldoorn hebben we vier overstortvijvers van waaruit het water na een overstort weer terugstroomt in het
riool. Ze vormen daarmee een verlengstuk van het rioolstelsel (extra berging).
Meer dan 5 overstorten per jaar leiden tot stank en negatieve beleving en slechtere waterkwaliteit. De
maatschappelijke acceptatie van overstortvijvers neemt af.

Incidenten intern

In week na overstort voor alle 4
locaties. Plm 50x/jr
100%

Capaciteit
huidige systeem
te klein

Risicodiagram ‘Overstortvijvers (retentievijvers): overstorting’ over 20 jaar

Faalmechanisme

Acceptatiegrens bereikt

Waterkwaliteit
slechter

Hevige buien,
klimaatverandering

Risico

data voorhanden)
Beschikbaarheid

geen

Kwaliteit

10-100 huishoudens ondervinden overlast

n.v.t.
7x / jaar

leefomgeving
Potentiële
maatregel

Effect

Imago / reputatie

Bericht

in

lokale

pers

(Stentor).

Bij

5x 1,4x / jaar

overstort/jaar en 30% van gevallen negatieve
Asset Resolutions B.V. © 2014
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Totaal mon.eq.

Resultaat:
gedocumenteerd
risico
V

0

H

70 – 350k

M

70 – 700k

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL
publiciteit

11

190k – 1100k

Programma-ontwerp en planning

Voordat inhoudelijk naar oplossingen is gekeken, is eerst de theorieblok behandeld. Aan de orde
kwamen onder andere het waarderen van risico’s, de netto contante waarde methode en het
documenteren van beslissingen.
De risico’s zijn vertaald in ontwerpvraagstukken, die zijn geprioriteerd. Voor de kansrijke zijn
beheersmaatregelen (alternatieven) bepaald, die vergeleken zijn met het uitgangspunt ‘niets doen’ (de
zogenaamde nuloptie). Door niets doen (=huidige situatie laten voortbestaan) als alternatief mee te
nemen komen hier alleen oplossingen door die een verbetering betekenen. Per alternatief zijn de
prestaties beoordeeld met een asset performance model. Daarbij zijn onzekerheden per alternatief in
beschouwing genomen en is een maximale spijt bepaald. De programma’s zijn in rangorde van
efficiëntie (reductie van het risico / uitgaven) weergegeven. Dit levert een prioriteit op waarin
maatregelen uitgevoerd moeten worden (‘Planning’). Een indruk is hieronder te zien.
5
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Documentatie besluit: ‘Overstortvijvers (retentievijvers): afname
kwaliteit leefomgeving’

Inventariseren en
ontwerpvraagstukken

Zie excel-document ‘20141104 NCW berekening apeldoorn overstortvijvers incl gevoeligh v02 100 woningen’

Wat is het (potentiële) probleem dat opgelost moet
worden?
In Apeldoorn hebben we vier overstortvijvers van waaruit het water na
een overstort weer terugstroomt in het riool. Ze vormen daarmee een
verlengstuk van het rioolstelsel (extra berging).
Meer dan 5 overstorten per jaar leiden tot stank en negatieve beleving
en slechtere waterkwaliteit. De maatschappelijke acceptatie van
overstortvijvers neemt af. Het aantal te verwachten overstorten neemt
toe.

Welke oplossingen zijn daarvoor denkbaar?

Prioriteren

• Kans beperking:
• Afkoppelen
• Effectbeperking
• Ombouwen naar bezinkbak
• Extra spoelen, extra reinigen, scherm voor drijfvuil,
overstortverklikker, grondwaterpomp, beluchten, stank
verwijderen, rietvijver van maken, evt. aanvullend PR
campagne
• Riool vergroten, overstort verleggen. Niet uitgewerkt
vanwege benodigde investering
• Kans- en effectbeperking:
• Voorbezinkbak voor vijver
• Overdracht:
• Schadeloosstelling (bv 50 euro/gebeurtenis)

Oplossingen zijn doorgerekend met het ontwikkelde asset
performance model

Asset Resolutions B.V. © 2014

Hoe scoren die oplossingen op de bedrijfswaarden?
Alternatief 1
(nuloptie)

Alternatief 2
(afkoppelen)

Alternatief 3
(ombouwen
naar
bezinkbak)

Alt. 4 Extra
spoelen &
reinigen,
Scherm voor
drijfvuil e.d.

Alt. 5
Voorbezinkbak voor
vijver

Alt.6
Schadeloosstelling

Financiën

12k€ (M)

8k€ (M)

V

12k€ (M)

12k€ (M)

12k€ (M)

Veiligheid en
gezondheid

30k€ (M)

20k€ (M)

V

29k€ (M)

5k€ (L)

30k€ (M)

Beschikbaarheid

V

V

V

V

V

Kwaliteit
leefomgeving

292k€ (H)

194k€ (H)

V

146k€ (H)

82k€ (H)

292k€ (H)

Imago / reputatie

88k€ (H)

61k€ (H)

V

44k€ (M)

39k€ (M)

29k€ (M)

Totaal

421k€

284k€

0k€

231k€

137k€

362k€

Yield (%)

n.v.t.

53%

93%

1117%

240%

234%

V

Welk alternatief is gegeven de onzekerheden de
beste keuze?
• Uiteindelijk het ombouwen naar een bezinkbak (alternatief 3). Bij
alleen alternatief 3 gaat is het risiconiveau lager dan H. Bij alle
andere opties blijft het voor minimaal de bedrijfswaarde ‘Kwaliteit’ op
‘H’. NCW bij impact op 100 woningen -600k€ (periode 25 jaar). Bij
20 woningen -5,2 miljoen €, bij 150 woningen +2,3 miljoen €.
• Op korte termijn alternatief 4 (spoelen en reinigen). De yield is het
hoogst, eventueel in combinatie met een PR-campagne en
schadeloosstelling. De NCW is bij negatief effect op 20..150
woningen altijd positief

Keuze beste optie,
uitwerken programma

• De spijt is het hoogst wanneer het aantal woningen dat overlast
ondervindt 20 blijkt te zijn. Het verschil in effect tussen 20 en 150
woningen is een factor 7,5; dit is bijna een orde grootte verschil in
het bedrijfswaardenraamwerk
28 oktober 2014
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Planning: prioritering op basis van yield per oplossing
per locatie
Programma

Gevoeligheidsanalyse: berekende yield en NCW (25
jaar) voor aantal woningen dat overlast ondervindt
•

Asset Resolutions B.V. © 2014
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Yield = CW baten / CW kosten. Yield > 100% is dus aantrekkelijk; dan is de NCW ook > 0 €.

Aantal
woningen
overlast

Uitkomst

20 (minimaal)

Yield4 november

Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 Alt. 4 Extra Alt. 5
Alt.6
(nuloptie)
(afkoppelen) (ombouwen spoelen &
Voorbezink- Schadeloosnaar
reinigen,
bak voor
stelling
bezinkbak) Scherm voor vijver
drijfvuil e.d.
n.v.t.

2014

Niet bepaald,
zie onder

13

NCW
100 (basis)

Yield

n.v.t.

53%

NCW
150 (maximaal) Yield

n.v.t.

NCW

Formuleren /
doorrekenen
oplossing inclusief
gevoeligheidsanalyse
•
•

430%

98%

-5,2 mio €

1,1 mio €

-50k €

93%

1117%

240%

-600k €

3,4 mio €

3,2 mio €

125%

1547%

329%

2,3 mio €

4,8 mio €

Yield

k€ 112

1117%

k€ 112

6 - Bovengrondse aanpassingen

Garderenseweg

k€ 21

370%

k€ 131

2 - Ombouwen naar bezinkbak
Moefflonvijver

1

M€ 3,0

136%

M€ 3,1

108%

M€ 5,1

2 - Ombouwen naar bezinkbak
Saturnusvijver

5,3 mio €

11 november 2014

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

Kosten (komend jr)

1

M€ 2,0

Cumulatief budget

E. Planning

234%

Voor alternatief 2 is gevoeligheidsanalyse m.b.t. aantal woningen niet uitgevoerd, omdat in de
basis case de NCW voor alternatief 2 erg laag is (-2,4 miljoen euro)
Schadeloosstelling: dit wordt alleen als aanvullende maatregel gezien

Asset Resolutions B.V. © 2014

2.5

41%

Aantal

4 locaties

1 - Overstortvijvers
Operationele maatregelen (Extra
spoelen, Extra reinigen, Scherm voor
drijfvuil, Overstortverklikker,
grondwaterpomp, Beluchten, Stank
verwijderen, Rietvijver, PR-campagne)

3 – Ombouwen naar bezinkbak Derk
Kamphuisweg

1

M€ 2,0

87%

M€ 7,1

Bovengrondse aanpassingen t.b.v.
water op straat

div. locaties

k€ 100

75%

M€ 7,2

Intensiever beheer t.b.v. water op straat

div. locaties

k€ 175

75%

M€ 7,4

Afkoppelen bij particulieren en
Gemeente Apeldoorn (of alleen door
Gemeente Apeldoorn)

div. locaties

k€ 700
(M€ 1,0)

31% (22%)

M€ 8,1 (M€ 8,4)

14
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Evt. spijtanalyse

Validatie besluitvormingsmodel

In een workshop is de validatie van het besluitvormingsmodel uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat met
de risicomatrix de behandelde vraagstukken, waarvoor maatregelen ontworpen moeten worden,
geïdentificeerd kunnen worden, waarbij de belangrijkste vraagstukken geselecteerd kunnen worden.
Ook bleek het model geschikt voor het bepalen van de beste oplossing voor de individuele
vraagstukken. Tot slot was het ook mogelijk de beste set van maatregelen voor alle relevante
vraagstukken te kiezen.

3 Ervaringen: geleerde lessen
3.1

Besluitvormingsmodel

De volgende lessen zijn geleerd:
-

-

De lessen die zijn genoemd in de hiervoor genoemde leidraad zijn toegepast voor Apeldoorn.
Dit heeft goed gewerkt. Maak het bedrijfswaardenmodel niet te moeilijk, een indicatie in orde
grootte is goed genoeg
Neem geen belanghebbenden op in de risicomatrix. In de conceptversie in de pilot was
‘Politiek’ als bedrijfswaarde opgenomen. Echter de politiek is een belanghebbende. Daarom
zijn de incidenten gerelateerd aan de politiek opgenomen als onderdeel van de bedrijfswaarde
Imago/Reputatie conform de leidraad
6
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-

-

-

-

-

-

3.2

In de huidige matrix zijn ecologie en impact op verkeer (doelbewust) niet opgenomen. In de
matrix van de pilot is een ongewenst ecologisch effect indirect te ‘meten’ met het aantal
woningen dat overlast ondervindt. Dit is in de pilot werkbaar gebleken, maar wanneer de
systematiek door andere vakgebieden gebruikt gaat worden is aanvulling nodig
De risicomatrix in de leidraad bevat de bedrijfswaarde ‘Wet en regelgeving’ (compliance). Deze
is opgenomen, omdat er zich incidenten kunnen voordoen die impact op die bedrijfswaarde
hebben (dat staat los van dat je altijd aan wet- en regelgeving moet voldoen). Die (potentiële)
incidenten moeten beoordeeld kunnen worden. De deelnemers van de pilot hebben besloten
deze bedrijfswaarde niet op te nemen, omdat de gemeente altijd aan wet- en regelgeving moet
voldoen. De pilotgroep was van mening dat die incidenten ook via andere bedrijfswaarden
(bijvoorbeeld Financieel en Imago) expliciet gemaakt kunnen worden en hebben besloten de
bedrijfswaarde daarom te laten vervallen. Het weglaten van deze bedrijfswaarde is voor de pilot
niet belemmerend geweest
Bedrijfswaarde ‘Kwaliteit leefomgeving’: In het referentiemodel wordt de ernst van incidenten
gemeten door het aantal woningen dat getroffen wordt. Deze wordt voor Apeldoorn ook
gebruikt, aangevuld met het aantal woningen en bedrijven waar daadwerkelijk water naar
binnen stroomt. De schade (water in woningen / bedrijven) was goed in te schatten, de hinder
(overlast van water, geluid, stank) bleek wat lastiger. Met een gevoeligheidsanalyse is het
werkbaar gebleken (zie volgende paragraaf)
De bedrijfswaarde ‘Beschikbaarheid’ (storing aan- of afvoer) is nog niet gebruikt voor de
geanalyseerde risico’s omdat deze voor de behandelde casussen niet relevant is. Voor
gemalen en vervangingen van delen van het rioleringsstelsel wordt dit wel relevant
Het idee bij Apeldoorn in de conceptversie van de risicomatrix voor Apeldoorn waren de extra
overstorten (die dus meer optreden die de huidige) als ongewenst effect mee te nemen.
Daarmee kun je echter de huidige maatregelen niet waarderen. Dit is daarom gewijzigd. Het
3
huidige volume van overstorten (100.000 m ) is als niveau ‘middel’ genomen
De monetaire waardering voor hinder was initieel 500€ per woning. Nadat de risicoanalyses zijn
uitgevoerd, was de indruk dat deze waardering te hoog was. Daarom is deze waardering
bijgesteld naar 250€, overeenkomstig de genoemde leidraad. Dit heeft impact op het
risiconiveau en de yield (rendement) van maatregelen. In de eerste versie was een catastrofaal
incident wanneer 10.000 woningen onder water komen te staan. Dat is ongeveer 15% van
Apeldoorn. Met het aanpassen van de waardering, geldt het catastrofale effect dan vanaf
20.000 woningen.

Risicoanalyses

Bij casussen was de onzekerheid van het aantal woningen dat hinder ondervindt van een risico
beslissend wat wel en niet kon qua beheersmaatregelen. Daarom is in de pilot voor het risico
‘Overstortvijvers (retentievijvers): afname kwaliteit leefomgeving’ een gevoeligheids- en spijtanalyse
uitgevoerd. Bij een spijtanalyse wordt gekeken naar het verschil tussen de hoogste en laagste uitkomst
3
van de scenario’s. Het alternatief met de laagste maximale spijt kan dan gekozen worden . De analyses
hebben tot het inzicht geleid dat het nemen van operationele maatregelen (zie bijlage) voor dit risico
altijd een positief rendement heeft.
Er bestaat een scala aan buien. Dit heeft zijn weerslag in ‘water op straat’. In de definitie is een risico
een gebeurtenis. Dat heeft maar één gevolg. Als je verscheidene soorten gevolgen hebt (met name in
grootte, en dat geldt voor het risico ‘water op straat’) dan zijn dat verschillende risico’s. Praktisch gezien
is het onhandig om elk gevolg apart als risico te modelleren. Daarom zijn de soorten buien samengevat
in drie categorieën, die zijn opgeteld tot een totale hoeveelheid gemiddelde ellende per jaar (= totale
3

Voor een eenvoudig voorbeeld zie http://www.assetresolutions.nl/nl/column/spijt
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effect per jaar / aantal gebeurtenissen per jaar). Hiermee was het mogelijk een goed beeld van het
risico te krijgen en het rendement van de maatregelen te berekenen. Daarmee wordt voorkomen dat de
risicomatrix wordt gebruikt voor het beoordelen van een systeemprestatie in plaats van toe voor
enkelvoudige incidenten. De matrix is niet bedoeld voor het beoordelen van een systeemprestatie.
Een van de beheersmaatregelen voor het risico ‘water op straat’ is het programma ‘Afkoppelen’.
Ondanks dat de investering met de verwachte risicoreductie van deze maatregel niet terugverdiend
wordt, is afkoppelen de enige maatregel gebleken om het risiconiveau beheersbaar te houden.
Daarnaast is het afkoppelen ook in gedeelten uit te voeren, waardoor de maximale spijt beperkt is.
Het knelpunt van de casus ‘water op straat op een specifieke locatie’ gaat over water in één woning.
Met de systematiek heeft het projectteam maatregelen gedefinieerd die goedkoper waren dan de
initieel voorgestelde maatregel. Ook is het inzicht gekomen dat zelfs in geval van een knelpunt met één
woning een investering van 38 duizend euro een positieve toegevoegde waarde kan bieden, wanneer
andere maatregelen niet haalbaar zijn. Om dit te kunnen bepalen is een asset performance model
opgesteld waarin de kosten en baten netto contant gemaakt zijn.
Het uitvoeren van een risicoanalyse gaat de tweede keer sneller dan eerste keer. De extra eenvoudige
casus (‘water op straat op een specifieke locatie’) is als erg nuttig ervaren: in weinig tijd worden de
stappen van proces nogmaals doorlopen. Die casus leidt tot het inzicht dat het proces niet zo lastig is

4 Conclusie en aanbevelingen
4.1

Conclusies

De deelnemers van de Gemeente Apeldoorn zijn in staat de systematiek zelf toe te passen. Het
opgeleverde bedrijfswaardenraamwerk gaat gebruikt worden in het opstellen van het Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP) dat eind 2015 gereed moet zijn. De maatregelen die gedefinieerd zijn bij de
geanalyseerde risico’s en knelpunten gaan via dit GRP ingevoerd worden. Met de ontstane risicomatrix
wordt de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) concrete handen en voeten gegeven, dat
van toepassing wordt op ieder vraagstuk in de afvalwaterketen voor de Gemeente Apeldoorn.
Gemeente Apeldoorn wil het gebruik van het template voor de risicoanalyses en beheersmaatregelen
voor afvalwater continueren. Dit levert transparantie en herleidbaarheid van besluiten.
De gevolgde werkwijze met casussen heeft goed gewerkt. Wanneer de deelnemers van de Gemeente
Apeldoorn opnieuw een dergelijke sessie zouden uitvoeren, zou men eerst beginnen met een extra
sessie om de belangrijkste risico’s vast te stellen en van daaruit een keuze te maken welke risico’s het
proces gaan doorlopen (te weten de grootste risico’s). Nu zijn enkele casussen (los van het
risiconiveau) ingebracht en is het proces doorlopen.
Met de systematiek is het projectteam in staat geweest om transparant te maken dat het zinvol kan zijn
om voor een knelpunt dat voorkomt bij één woning 38.000 euro te investeren. Het resultaat hiervan is
aan de wethouder uit te leggen.
De asset management methodiek past bij de rol van de afdeling Ruimtelijke Leefomgeving als kader
stellend voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Ruimtelijke Leefomgeving kan de resultaten vertalen
in praktische handvatten voor de afdeling Beheer en Onderhoud als beheerder van de openbare ruimte.
In totaal heeft Gemeente Apeldoorn ongeveer 30 interne dagen besteed in de pilot. Dit heeft een
onderbouwing opgeleverd voor de risico’s en meest kosteneffectieve bijbehorende maatregelen als
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input op het nieuwe GRP. Daarnaast is in korte tijd het knelpunt van water op straat voor één specifieke
locatie helder geworden inclusief mogelijke maatregelen en een voorkeursmaatregel.
De groepsgrootte van drie tot vijf mensen werkt prima. Minder dan drie is niet wenselijk vanwege
ontbrekende diversiteit. Het is van belang dat deelnemers over reeds opgedane kennis en ervaring
heen kunnen stappen, kennis en ervaring hebben in het gebruiken van kengetallen en keuzes durven
maken.
Wanneer de methodiek in de toekomst binnen andere vakgebieden Gemeente Apeldoorn wordt
gebruikt, is zo het programmeren en prioriteren van alle werkzaamheden in de openbare ruimte
mogelijk.

4.2

Aanbevelingen

Het advies vanuit het projectteam aan andere gemeentes is de systematiek ook op te pakken. Maak tijd
vrij om de methode toe te gaan passen en in te bedden in de organisatie. Het registreren van de
analyse en het besluit kost daarbij het meeste tijd. Het voordeel is een grote transparantie en mogelijk
inzicht in besparingen. Tevens is later nog vast te stellen wat overwegingen in een keuze geweest zijn.
Bij de casussen was de onzekerheid van het aantal woningen beslissend wat wel en niet kon. Een
onderdeel van de asset management systematiek is het uitvoeren van een gevoeligheids- en maximale
spijtanalyse. Daarmee werd duidelijk welke maatregelen wel en welke maatregelen mogelijk geen
positief rendement hebben. Voor risico’s met een grote onzekerheid en maatregelen waarvoor de
levensduurkosten substantieel zijn, wordt het aanbevolen een gevoeligheids- en maximale spijtanalyse
uit te voeren.
De benoemde risico’s gelden voor alle gemeenten. Dit project is echter een pilot geweest om van de
nieuwe methodiek te leren, waardoor het aantal geïnventariseerde en geanalyseerde risico’s beperkt is
geweest. Daarom is het advies zeker te stellen dat andere gemeenten het wiel niet opnieuw uitvinden.
Geadviseerd wordt dat gemeenten risicoanalyses generiek gaan definiëren, delen en reeds opgedane
kennis van pilots en de het werkdocument ‘asset management leidraad’ gaan hergebruiken.

BIJLAGEN
casussen
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Probleemverkenning
Schets in algemene bewoordingen het probleem:
 Schets de context en achtergrond van het probleem;
 Wat is de aanleiding om nu een besluit te nemen?;
o Wat voor soort probleem is het?
o Acuut vs. potentieel
 Probleem of kans (verbetermogelijkheid)
 Schets het abstractieniveau: Knelpunt / Risico / Prestatieprobleem
In Apeldoorn zijn vier overstortvijvers van waaruit het water na een overstort weer terugstroomt in het
riool. Ze vormen daarmee een verlengstuk van het rioolstelsel (extra berging).
Overstortingen op deze vijvers (ca. 5 per vijver per jaar) leiden tot stank, negatieve beleving en
slechtere waterkwaliteit. Daarnaast neemt de maatschappelijke acceptatie van overstortvijvers af,
terwijl het aantal overstortingen door hevigere buien juist toeneemt.
Herhaalde klachten leiden nu tot de vraag of en hoe de situatie kan worden verbeterd. Een nadere
analyse van het risico en de impact op de bedrijfswaarden geeft inzicht in de grootte van het
probleem en de effectiviteit van eventuele maatregelen.
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Afbakening
Welk probleem moet er nu precies worden opgelost?

Wat is de kern van het probleem?




Waardoor wordt het probleem veroorzaakt en hoe vaak komt dit voor?
Op welke assets/deelsysteem heeft het vraagstuk betrekking?
Wat kan er (technisch) gebeuren indien er niets gedaan wordt en wat is de kans hierop?

Technisch gezien zijn de overstortvijvers verlengstukken van het riool. In (vooral het westen van)
Apeldoorn is weinig oppervlaktewater aanwezig. Het rioolstelsel is zo ontworpen / gegroeid dat bij
grote buien enkele open bassins het teveel aan water bufferen. Dit om overlast benedenstrooms te
voorkomen. De overstortvijvers maken geen deel uit van het oppervlaktewatersysteem, er is geen
afvoer naar andere wateren en geen uitwisseling met het grondwater. Het feit dat er overstortingen
naar deze vijvers plaatsvinden is dan ook geen technisch mankement, maar juist hoe het systeem is
ontworpen.
De vraag is echter of naar huidige maatstaven dergelijke vijvers nog passen in een bebouwde
omgeving. Vooral na een overstorting is er sprake van stank en viezigheid. De tolerantie voor
dergelijke vijvers neemt af, terwijl het aantal overstortingen toeneemt.

Waarom is dit een probleem?




Wat is het mogelijke gevolg hiervan, en wat is de kans hierop?
Welke bedrijfswaarden worden geraakt?
Wie zijn er bij het probleem betrokken?

In het risicodiagram (bijlage 1) is het risico nader geanalyseerd. De overstortingen hebben de
volgende effecten:
BEDRIJFSWAARDE

EFFECT

RISICO

MON. EQ.
2014

MON. EQ.
2039

Financieel

Extra manuren voor opruimen rommel en vuil
na overstorting
contact met afvalwater leidt tot ca. 10
ziektegevalllen van gemiddeld 1 dag,
geen
Ca. 5x per jaar hinder bij in totaal ca. 100
woningen
Onvrede en klachten leiden tot gemiddeld 1x
per 2 jaar tot negatieve publiciteit

M

€ 12.000

€ 17.000

M

€ 25.000

€ 35.000

H

€ 125.000

€ 175.000

M

€ 25.000

€ 35.000

H

€ 187.000

€ 262.000

Veiligheid en
gezondheid
Beschikbaarheid
Kwaliteit
leefomgeving
Imago / reputatie
Totaal risico

Doordat buien heviger worden neemt het risico toe. De mate waarin laat zich nog lastig duiden, maar
uitgegaan is van een toename van 5 naar 7 overstortingen over 25 jaar. Deze toename van 40% is
naar rato vertaald in het effect op de bedrijfswaarden.
Er zijn 4 overstortvijvers, waarvan de vijver aan de Moefflonstraat verreweg de meeste klachten
geeft:
 Moefflonvijver
 Saturnusvijver
 Derk Kamphuisweg
 Tullekesmolenweg
Als centraal risico is de overstorting onderzocht. Deze leidt immers tot stank, klachten, slechte
waterkwaliteit etc. Hiermee wordt een meer existentieel vraagstuk slechts ten dele beantwoord. Is
een vijver met een dergelijke functie (tijdelijke opvang rioolwater bij neerslagpieken) nog houdbaar
anno 2015? De functie van de vijver zorgt immers ook voor een inrichting die niet uitnodigend is en
de vijvers als geheel dragen maar beperkt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Omdat deze
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vraagstelling breder is dan de asset overstortvijver heeft de analyse zicht toegespitst op de negatieve
effecten van de overstortvijvers.

Wat is de geschiedenis van het probleem?



Hoe is het probleem onder de aandacht gekomen?
Is er eerder een besluit genomen, en wat waren toen de overwegingen? Waarom zou de keuze
nu anders zijn?

Er komen regelmatig klachten over de vijvers. Ook zijn deze locaties bekend bij de beheer en
onderhoud collega’s en nemen zij extra maatregelen na zware buien.
Bij de Saturnusvijver is in 2001 een bergbezinkvoorziening aangelegd. Waarschijnlijk was de
aanleiding de aanleg van nieuwe woningen nabij de vijver (en is de voorziening daar ook deels uit
bekostigd).
Met het afkoppelprogramma wordt rekening gehouden met overlastlocaties. Bovenstrooms van de
Moefflonvijver zijn al enkele hectares afgekoppeld.

Is er een koppeling aan andere problemen?



Komen er andere oplossingen in beeld als de afbakening ruimer wordt genomen?
Is de beste oplossing dan ook anders?

Het feit dat er als gevolg van zwaardere buien meer overstortingen plaatsvinden is generiek. In die
zin is er een koppeling met het risico wateroverlast als gevolg van hevige buien en de oplossingen
die daarbij aan bod komen.
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Oplossingen
Veelal zijn meerdere (type) oplossingen denkbaar. Breng alle alternatieven in beeld. De
standaardoplossing is vrijwel altijd acceptatie / nietsdoen. Denk daarnaast aan oplossingen die:
 de kans dat het probleem optreedt verkleinen – Preventie
 de effecten verminderden als het probleem optreedt – Reductie
 anderen de gevolgen van het probleem laat dragen – Overdracht
Oplossingen hoeven niet altijd technisch van aard te zijn. Denk ook eens aan juridische of
operationele maatregelen.

Niets doen
Indien geen maatregelen worden genomen zal het risico toenemen als gevolg van hevigere buien in
de toekomst. Klachten en onvrede nemen naar rato toe. Dit zou kunnen leiden tot een situatie waarbij
hinder, klachten en de daarop volgende onvrede zo groot wordt dat dit een politiek issue wordt. Grote
onbekende hierin is de mate van acceptatie. Deze kan zowel toenemen, bijvoorbeeld door meer
begrip voor extreme neerslag. Maar ook afnemen, open riolen zijn niet meer van deze tijd.

Afkoppelen
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Door bovenstrooms van de overstortvijvers ca. 20 af te koppelen worden de effecten met ca. 30%
gereduceerd. Extra overlast als gevolg van hevigere buien in de toekomst wordt met deze maatregel
voorkomen.
Afkoppelen op deze plekken biedt meer voordelen. Water op straat wordt verminderd en er is minder
belasting op het lager gelegen rioolstelsel (zie risico water op straat).
Het risico wordt slechts gereduceerd, maar niet geheel weggenomen. Er blijft nog steeds een risico in
de categorie hoog over. Ook is afkoppelen duur. De effectiviteit van de maatregel is beperkt, slecht
35%.

Ombouw
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Door de vijvers te overkluizen en deze om te bouwen naar een grote ondergrondse
bergingsvoorzieningen kunnen de negatieve effecten volledig worden weggenomen. Echter tegen
zeer forse investeringen. Het rendement van deze maatregel is niet hoog, slechts 48%. De
effectiviteit van de maatregel is per overstortvijver apart doorgerekend:
Moefflonvijver
68%
Saturnusvijver
56%
Derk Kamphuisweg
46%
Tullekesmolenweg
13%
Het is weinig verrassend dat de effectiviteit bij de Moefflonvijver het hoogst is, hier zijn immers ook de
meeste klachten, maar nog steeds minder dan 100% is.

Spoelen en reinigen
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Onder deze noemer vallen een aantal maatregelen die erop zijn gericht om de negatieve effecten van
een overstorting zo snel en goed mogelijk te verminderen. Te denken valt aan:
Eerder opmerken en reageren op overstorting door plaatsen overstortverklikker / -meter;
 Sneller reinigen en spoelen na overstorting.
 Baggeren van de vijvers;
 Beluchten;
 Plaatsen riet / zuiverende planten
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Bewustwording en communicatie

Verwacht wordt dat met een combinatie van deze maatregelen hinder met ongeveer de helft afneemt.
Doordat de investeringen beperkt zijn is de effectiviteit van de maatregel hoog, ruim 500%.
Deze maatregel kan niet eindeloos worden opgeschaald, er zit een maximum aan het effect van de
maatregel. Indien hevigere buien toenemen zal het effect van deze maatregel op enig moment niet
meer toereikend zijn.

Bergbezinkvoorziening
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
De aanleg van een bergbezinkvoorziening zorgt ervoor dat slib en grovere vuildelen worden
afgevangen alvorens deze worden overgestort naar de vijver. In de Saturnusvijver is al een dergelijke
voorziening aanwezig en dit verklaart waarschijnlijk het verschil in klachten tussen de Moefflon- en
Saturnusvijver.
Aangenomen wordt dat met een dergelijke maatregel negatieve effecten met ca. 70% afnemen. De
maatregel is effectief, met een yield van ca. 125%. Wel zal de effectiviteit per locatie sterk verschillen.
Ook is slechts op hoofdlijnen een inschatting gemaakt van de kosten en ook deze kunnen per locatie
fors variëren.

Schadeloosstellen
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Schadeloosstellen zou een effectieve maatregel kunnen zijn. Met een relatief gering bedrag kan
grotendeels worden voorkomen worden dat hinder zich uit in negatieve publiciteit / imagoschade.
Grootste nadeel is dat deze maatregel feitelijk niks doet aan de risico’s op de kwaliteit leefomgeving
en gezondheid / veiligheid. Deze blijven gewoon bestaan. Ook geeft een dergelijke aanpak een
negatieve precedentwerking, zeker omdat de technische mogelijkheden nog niet zijn uitgeput.
Alhoewel deze maatregel theoretisch vrij effectief kan zijn is dit in dit geval slechts een hypothetische
maatregel. Risico’s worden niet weggenomen en er zijn nog andere valide opties.
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Afweging en keuze
Bereken per alternatief de score op de bedrijfswaarden en druk deze uit in euro’s of euro’s per jaar.
Beschrijf welke onzekerheden de score van het alternatief kunnen beïnvloeden.
Ontwikkel indien nodig verschillende scenario’s waarin de alternatieven worden
vergeleken.(bijvoorbeeld een scenario met veel of weinig extra neerslag of snelle versus langzame
degradatie)
Motiveer de keuze.
In onderstaande tabel ia aangegeven hoe de verschillende varianten scoren op de bedrijfswaarden:
1. NIETS
2. AF3.
4.
5. BBB
6. SCHADOEN
KOPPELEN
OMBOUW
SPOELEN
DELOOS
REINIGEN

Financiën
12k€ (M)
8k€ (M)
V
12k€ (M)
12k€ (M)
12k€ (M)
Veiligheid en
25k€ (M)
16k€ (M)
V
25k€ (M)
4k€ (L)
25k€ (M)
Gezondheid
Beschikbaarheid
V
V
V
V
V
V
Kwaliteit
125k€ (H)
83k€ (H)
V
63k€ (H)
35k€ (M)
125k€ (H)
leefomgeving
Imago / Reputatie
25k€ (M)
16k€ (M)
V
13k€ (M)
10k€ (M)
5k€ (L)
Totaal
187k€ (H)
123k€ (H)
0 k€ (V)
113k€ (H)
61k€ (H)
167k€ (H)
Effectiviteit (%)
n.v.t.
35%
48%
538%
125%
123%
 Enkel ombouwen neemt het risico geheel weg;
 Enkel ombouwen of een bergbezinkvoorziening verlagen het risico op kwaliteit leefomgeving tot
Middel.
 Enkel Spoelen / Reinigen en bergbezinkvoorziening zijn effectief.

Gevoeligheidsanalyse
Het risico wordt voor een groot deel bepaald door de impact op kwaliteit leefomgeving. Deze is
afgeleid van het aantal woningen dat hinder heeft na een overstorting (5 keer per jaar). De
uitkomsten zijn dan ook gevoelig voor afwijkingen in de aannames hierin. Met een
gevoeligheidsanalyse wordt hier meer inzicht in verkregen. De gevoeligheid voor het aantal woningen
met hinder, als ook de onderlinge verschillen per vijver zijn voor de maatregelen ombouw en
bergbezinkvoorziening inzichtelijk gemaakt:
GEVOELIGHEIDSANALYSE: EFFECTIVITEIT OMBOUW
BASIS
100 WONINGEN
WONINGEN
YIELD
40
68%
32
56%
24
46%
4
13%

M AXIMUM
200 WONINGEN
WONINGEN
YIELD
80
107%
64
103%
48
81%
8
18%

GEVOELIGHEIDSANALYSE: EFFECTIVITEIT BERGBEZINKVOORZIENING
MINIMUM
BASIS
25 WONINGEN
100 WONINGEN
WONINGEN
YIELD
WONINGEN
YIELD
Moefflon
10
93%
40
199%
Saturnus
8
74%
32
160%
Derk Kamphuisweg 6
56%
24
120%
Tulleksmolenweg
1
9%
4
20%

M AXIMUM
200 WONINGEN
WONINGEN
YIELD
80
342%
64
274%
48
205%
8
34%

MINIMUM
25 WONINGEN
WONINGEN
YIELD

Moefflon
Saturnus
Derk Kamphuisweg
Tulleksmolenweg

10
8
6
1

39%
21%
20%
8%
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Keuze
Motiveer de keuze, vraag jezelf af:
 Welke omgevingsvariabelen kunnen variëren?
 Kan dat invloed hebben op de scores van de alternatieven?
 Hoe robuust is de beste keuze?
 Wat is maximale spijt? (Zijn er alternatieven die onder bepaalde omstandigheden zeer slecht
scoren?)
 Wat is alles overziend de beste keuze?
Extra spoelen en reinigen is hoe dan ook een effectieve maatregel, zelfs indien er maar weinig
woningen hinder ondervinden is deze maatregel nog steeds effectief. Ombouwen is enkel effectief
indien veel woningen hinder ondervinden (en dan alleen nog bij Moefflonvijver). Dit geldt in mindere
mate ook voor bergbezinkvoorzieningen. De maatregel lijkt effectief, maar indien minder woningen
hinder blijken te ondervinden kan de NCW negatief uitpakken.
Dit leidt tot de volgende aanpak / strategie:
 Starten met spoelen / reinigen. (plaatsen meter, spoelvoorziening, extra onderhoud etc.);
 Komende jaren beter inzicht krijgen in aantal woningen dat hinder ondervindt;
 Eventueel na aantal jaren alsnog keuze maken voor bergbezinkvoorziening of ombouw voor
moefflonvijver. Nu eerst spoelen / reinigen en later alsnog bergbezinkvoorziening aanleggen is
minstens net zo effectief als direct een bergbezinkvoorziening aanleggen. Aan het uitstellen is
‘geen buil te vallen’.

Vervolg
Implementatie
Operationele maatregelen worden in GRP 2016 – 2020 opgenomen.

Evaluatie
Beschrijf hoe geëvalueerd kan worden en wanneer evaluatie plaats moet vinden.
Hulpvragen:
Wanneer vallen effecten van de keuze te verwachten?
Is de gekozen oplossing goed uitgevoerd?
Waren de aannames juist?
Is het probleem opgelost?
Was de gekozen oplossing ook achteraf de beste keuze?
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Bijlage 1: Risicodiagram
Stank en slechte
beleving

Plm 1x/2 jaar
Acceptatiegrens bereikt

80% (reinigen 20%
effectief)

Negatieve
publiciteit

Reinigen en/of
spoelen: drijfvuil
verwijderen

Verstopping

80% (reinigen 20%
effectief)

Acceptatiegrens bereikt

Reinigen en/of
spoelen: sliblaag
verwijderen

Overstorting

100%

Sliblozing en
afval

100%

Waterkwaliteit
slechter

100%
Hevige buien,
klimaatverandering
Capaciteit
huidige systeem
te klein

In week na overstort voor alle 4
locaties. Plm 50x/jr
Contact met
afvalwater

Gezondheidseffect:
ziektedagen

Laatste blz. proefschrift Heleen
de Man: kans infectie kinderen
33%, volwassenen 4%

Toename
verharding
Extra
kosten

Totaal plm. 20 mandagen/jaar
(plm. 10k €) voor alle incidenten
samen
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Besluit:
Risico en maatregelen wateroverlast als gevolg van hevige
buien
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Probleemverkenning
Schets in algemene bewoordingen het probleem:
 Schets de context en achtergrond van het probleem;
 Wat is de aanleiding om nu een besluit te nemen?;
o Wat voor soort probleem is het?
o Acuut vs. potentieel
 Probleem of kans (verbetermogelijkheid)
 Schets het abstractieniveau: Knelpunt / Risico / Prestatieprobleem
Steeds vaker krijgt Apeldoorn te maken met zware buien welke hinder en/of overlast geven. Kunnen
we bepalen hoe groot dit risico (in totaal) is als we kijken naar ons bedrijfswaardenmodel? Hoe zal dit
risico zich ontwikkelen in de toekomst? Hoe effectief zijn maatregelen en/of programma’s?
Niks doen lijkt geen optie, nu al komen forse buien vaker voor en wordt er naar de gemeente
gekeken voor oplossingen.
Als voorbereiding op het GRP 2015 willen we bovenstaande vragen zo goed mogelijk beantwoorden
om vervolgens een (financiële) strategie bepalen hoe dit risico te beheersen.
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Afbakening
Welk probleem moet er nu precies worden opgelost?
Het betreft een risico op systeemniveau. Hoe gaan de riolering en de fysieke inrichting van de
openbare ruimte om met steeds zwaardere buien. Schiet het systeem hierin tekort dan manifesteren
problemen zich lokaal in hinder of wateroverlast. Lastig hierbij is dat buien in plaats, grootte en
intensiteit verschillen.

Wat is de kern van het probleem?




Waardoor wordt het probleem veroorzaakt en hoe vaak komt dit voor?
Op welke assets/deelsysteem heeft het vraagstuk betrekking?
Wat kan er (technisch) gebeuren indien er niets gedaan wordt en wat is de kans hierop?

Eigenlijk heeft elke bui een andere gevolgschade en kans van optreden en is in die zin een
gescheiden risico. Ook verschilt de (verdeling van) mogelijke oorzaken tussen bijvoorbeeld een lichte
bui en een heel zware bui. Zo vormen bij lichtere buien technische mankementen en verstoppingen
een aanzienlijk deel van de oorzaak, terwijl bij een wolkbreuk dit veel minder relevant is (alles staat
toch blank). Om toch te kunnen werken met het gehele scala aan buien is een categorisering
gemaakt en per categorie een gemiddelde impact en frequentie afgeleid:
Event

Groen: Lokale bui ca.
15mm
Geel: Forse bui 2040mm
Rood: Wolkbreuk
>40mm

FREQUENTIE
(PER JAAR)

GETROFFEN
WONINGEN
HINDER

WATER IN
WONINGEN /
BEDRIJVEN

SPELENDE
KINDEREN IN
WATER OP STRAAT

M3 GEMENGDE
OVERSTORT

16

5

0

5

12000

2.5

50

1

34

50000

0.2

500

20

420

150000

Toelichting:
 Voor het bepalen van de frequentie zijn van diverse neerslagstations in totaal meer dan 130 jaar
neerslaggegevens gebruikt, Hieruit zijn buien gefilterd en in een staffel ingedeeld. Daarnaast is er
een correctiefactor (4) toegepast voor het formaat van Apeldoorn. Meetgegevens van de
afgelopen jaren laten zien dat een theoretische T=2 bui in Apeldoorn jaarlijks meerdere malen
valt (op verschillende plekken). Zie spreadsheets “Totalen Buien.xlsx”.
 Getroffen woningen hinder is ingeschat op basis van ervaringen beheerders.
 Aantal getroffen woningen / bedrijven met water in de woning is afgeleid van ervaringen bij
eerdere zware buien. Onzekerheid hierin is dat we niet alle gevallen te horen krijgen.
 Het aantal spelende kinderen is bepaald aan de hand van de grootte van het gemiddelde
getroffen gebied per bui (aantal straten waar water op straat staat), hoeveel kinderen daar dan
gemiddeld wonen * een percentage kinderen dat ook naar buiten gaat om erin te spelen.
 Aantal m3 overgestort is bepaald met behulp van modelberekeningen.
In het risicodiagram hebben we “water op straat” als event benoemd en uitvoerig gesproken over
oorzaken en gevolgen. De belangrijkste conclusies uit het risicodiagram (bijlage 1) zijn:
 Water op straat op zichzelf is eigenlijk geen probleem, maar wordt dit pas in combinatie met een
(verkeerde / ongelukkige) bovengrondse inrichting.
 Bij kleinere buien nemen lokale oorzaken (verstoppingen, beheer) een fors aandeel in van de
totale oorzaak van water op straat. Naar mate de buien groter worden verschuift dit vrijwel geheel
naar een meer algemener tekort schieten van het systeem (riolering kan het niet aan).
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Waarom is dit een probleem?




Wat is het mogelijke gevolg hiervan, en wat is de kans hierop?
Welke bedrijfswaarden worden geraakt?
Wie zijn er bij het probleem betrokken?

Met de buicategorieën en het risicodiagram kunnen de effecten op de bedrijfswaarden worden
berekend en gemonitariseerd:
Financieel
€ 18.250,Vooral de directe kosten inzet uren en materieel voor opruimen en nazorg.
Veiligheid en gezondheid
€ 110.715,Leidend hierbij zijn de ziektedagen van kinderen als gevolg van contact met afvalwater. De kans dat
een kind ziek wordt na contact met verdund afvalwater is 33% (onderzoek Heleen de Man).
Aangenomen is dat een kind dan gemiddeld 1 dag ziek is.
Kwaliteit leefomgeving
€ 175.950,Deze valt uiteen in hinder woningen (€ 76.250,-), water in woningen (€ 65.000,-) en overstortingen
van gemengd rioolwater (€ 34.700,-).
Imago / reputatie
€ 104.000,Imago / reputatieschade door negatieve aandacht in stentor / wijk- en buurtkranten / twitter e.d.
Het totale risico is daarmee € 408.915,- per jaar en daarmee een HOOG risico. Zie voor verdere
onderbouwing “risico en effect.xlsx”.
In het bedrijfswaardenmodel is geen aparte bedrijfswaarde mobiliteit opgenomen. Verminderde
bereikbaarheid als gevolg van water op straat is in de berekening dan ook niet meegenomen. Er is
een globale berekening gemaakt analoog aan de methode hoe economische schade door files wordt
berekend. Deze gaf aan dat dit risico-onderdeel gering is. Ordegrootte enkele duizenden euro’s per
jaar en dus een zeer beperkt aandeel in het totale risico.
Eveneens is er geen aparte bedrijfswaarde voor ecologie. Deze wordt (deels) gedekt door het volume
overgestort rioolwater, maar houdt hierin geen rekening met specifieke ecologische omstandigheden.

Ontwikkeling risico
Afhankelijk van het KNMI klimaatscenario neemt de verwachting van de gemiddelde uurneerslag toe
met (8 – 45%) in 2085. Eerder onderzoek van het KNMI heeft een verband gelegd tussen de
verhoogde dauwpuntstemperatuur van warme lucht (warme lucht kan meer waterdamp bevatten) en
grotere neerslagextremen. Via deze relatie kunnen in het warme scenario neerslagextremen
toenemen met 70%. Nieuw statistisch onderzoek tussen gemeten dauwpuntstemperaturen en
neerslagintensiteiten lijken deze relatie nog eens te bevestigen. Echter de gebruikte weermodellen
bieden hiervoor nog nauwelijks support, voornamelijk omdat de modellen nog niet voldoende
resolutie hebben om buienverschijnselen goed op te lossen. Ook lijkt het niet waarschijnlijk dat het
gematigde KNMI scenario nog gehaald gaat worden. Harde vergaande wereldwijde afspraken over
CO2-reductie komen immers niet van de grond.
Het lijkt dan ook meer dan redelijk om uit te gaan van 50% zwaardere extremen in 2085. De
zwaardere buien van afgelopen jaren ondersteunen dat.
In de verzameling buien is elke bui met 50% verzwaard en vervolgens opnieuw ingedeeld in dezelfde
buicategorieën. Dit geeft een aardige indruk hoe vaak een bepaalde buicategorie in 2085 optreedt:
Event
Groen: Lokale bui ca. 15mm
Geel: Forse bui 20-40mm
Rood: Wolkbreuk >40mm

FREQUENTIE
(PER JAAR)
24*
5.6
0.66

*voor de lichtste categorie (groen) is een 50% toename van het aantal buien aangenomen. (ter
vergelijking het aantal buien in categorie geel en rood neemt met respectievelijk 124% en 230% toe.
In het toekomstscenario neemt de groene categorie buien ook slechts een klein aandeel in het totale
risico, ca. 15%.
Met deze nieuwe frequenties kan ook het totale risico opnieuw worden doorgerekend. Omdat de kans
op een categorie geel en rood bui met respectievelijk meer dan een factor 2 en 3 toenemen neemt
het totale risico toe tot € 1.020.400,- per jaar. In het bedrijfswaardenmodel komt dit uit op een ZEER
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HOOG risico. Uitgaande van een gelijkmatige (lineaire) stijging van het risico betekent dit een
toename van het risico van 2.1% (€ 8.612) per jaar van nu (2014) tot 2085.
Indien geen maatregelen worden genomen stijgt wateroverlast als gevolg van hevige buien in 2025
tot een ZEER HOOG risico.

Wat is de geschiedenis van het probleem?



Hoe is het probleem onder de aandacht gekomen?
Is er eerder een besluit genomen, en wat waren toen de overwegingen? Waarom zou de keuze
nu anders zijn?

In 2009, 2010 en 2014 zijn zeer extreme buien gevallen met schade en overlast tot gevolg. De meest
urgente locaties zijn inmiddels aangepakt, maar met elke nieuwe extreme bui komen er weer nieuwe
overlastlocaties bij. De huidige aanpak bestaat uit het continueren van het afkoppelprogramma in
combinatie met het bovengronds oplossen van knelpunten.

Is er een koppeling aan andere problemen?



Komen er andere oplossingen in beeld als de afbakening ruimer wordt genomen?
Is de beste oplossing dan ook anders?

De opvang van overtollig regenwater kost vooral ruimte. Er zijn relaties met andere klimaatadaptieve
maatregelen als gevolg van hittestress. Ook daar liggen de oplossingen in meer groen en een
robuustere bovengrondse inrichting. Tevens past dit bij de ambitie uit structuurvisie om een
aantrekkelijke woonstad te zijn en blijven.
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Oplossingen
Veelal zijn meerdere (type) oplossingen denkbaar. Breng alle alternatieven in beeld. De
standaardoplossing is vrijwel altijd acceptatie / nietsdoen. Denk daarnaast aan oplossingen die:
 de kans dat het probleem optreedt verkleinen – Preventie
 de effecten verminderden als het probleem optreedt – Reductie
 anderen de gevolgen van het probleem laat dragen – Overdracht
Oplossingen hoeven niet altijd technisch van aard te zijn. Denk ook eens aan juridische of
operationele maatregelen.

Niets doen
Niets doen, situatie instandhouden en accepteren dat….
Indien er geen maatregelen worden genomen stijgt het risico in 2025 van HOOG naar ZEER HOOG.
Mogelijk dat met de juiste communicatie de tolerantie voor hinder toeneemt, maar dat zal niet zo zijn
voor de andere bedrijfswaarden (water in de woningen bijvoorbeeld blijft ongewenst). Aangezien
hinder nog geen 20% van het risico inneemt zal het totale risico ook met toegenomen tolerantie
stijgen naar ZEER HOOG.
Het bewust instandhouden van een dergelijk hoog risico (bijvoorbeeld omdat maatregelen teveel
kosten) zal uiteindelijk politiek onhoudbaar worden.

Aanpassen bovengronds inrichting bij knelpunten (lokaal)
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Door het oplossen van lokale knelpunten wordt geconstateerde hinder / overlast weggenomen of
verminderd. Oplossingen worden bovengronds gezocht, denk aan:
 Het afleiden van waterstromen naar groenzones, hemelwaterriolen of oppervlaktewater;
 Het verhogen van trottoirs;
 Lokaal afkoppelen, bergen en infiltreren;
De reikwijdte van dergelijke maatregelen is beperkt en knelpunten kunnen niet altijd volledig worden
weggenomen. Aanname is dat op deze manier in 10 jaar de grootste knelpunten wel zijn aangepakt.
Investering:
€ 100.000,- per jaar tot 2025
Resultaat:
30% minder water in woningen
afname hinder met 10-20%
geen / beperkte impact op imago, financiële schade, overstorten en
gezondheid

Intensiever beheer
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Hieronder valt een scala van maatregelen, de belangrijkste:
 Verwijderen blad, investeren in vegen, ontstoppen kolken;
 Sneller verwijderen verstoppingen in riolen (wortelingroei), eerder reinigen.
 Communicatie (verhogen bewustwording en zelfredzaamheid)
Deze maatregelen hebben vooral effect op de kleinere buien (categorie groen). Voor de grotere buien
is het effect aanzienlijk kleiner.
Investering:
€ 100.000,- /J – investeringen reinigen / vegen
€ 25.000,-/J - communicatie
€ 50.000,-/J – snelle correctieve acties
Resultaat:
30% minder negatieve publiciteit
50% minder hinder bij buien categorie groen (15% op totaal kwaliteit
leefomgeving)
20% minder financiële schade
20% minder ziektedagen
Geen / beperkte impact op overstorten en water in woningen
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Afkoppelen hemelwater
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Op dit moment wordt ca. 4-5 ha afgekoppeld voor ca. 1 miljoen € per jaar. Verwachting is dat we
hiermee kunnen voorkomen dat het risico verder stijgt. (in 2085 is dan nog eens ca. 300ha / 25-30%
van het gemengde stelsel afgekoppeld)
Toevoegen resultaten modelstudie – hoeveel moeten we afkoppelen om het rioolsysteem een 50%
zwaardere bui te laten verwerken. Is dat inderdaad ca. 25%-30%?
Hierbij is aangenomen dat er vooral afgekoppeld wordt daar waar dat het meeste effect heeft.
Investering:
Resultaat:

€ 1.000.000- /J –
geen stijging risico op alle bedrijfswaarden

Andere positieve effecten van afkoppelen, zoals minder water naar de zuivering en een gunstig effect
op verdroging zijn niet gekwantificeerd.
Alternatief: Afkoppelen hemelwater + particulieren
Door actief te informeren en te communiceren wordt bewustwording gecreëerd en ingezet op een
actievere bijdrage van de burger. Daar waar de gemeente een inspanning doet om af te koppelen
wordt deze ook van de burger gevraagd. Bijvoorbeeld door ook de eigen tuin en/of dak af te
koppelen. Uiteindelijk dalen hierdoor de kosten voor het afkoppelen.
Investering:
€ 600.000- /J – afkoppelen
€ 100.000,-/J – communicatie/ begeleiding / administratie etc.
Resultaat:
geen stijging risico op alle bedrijfswaarden

Vergroten riolen
Korte omschrijving, type oplossing, voordelen / nadelen, effecten, investering
Een andere optie is om meer afvoercapaciteit te creëren om afvalwater sneller uit de stad te voeren.
Waar afkoppelen generiek kan worden ingezet (maakt niet zoveel uit waar je afkoppelt) vereist deze
aanpak veel planning en afstemming. Het heeft immers geen zin een stuk riool te vergroten als de
rest van de afvoerlijn niet vergroot wordt. Ook is het niet realistisch om buizen aan te legen die alle
buien aankunnen. Er zullen dus altijd buien zijn waarbij het rioolsysteem alsnog tekortschiet.
Om deze optie wel mee te kunnen nemen in de vergelijking is gerekend met een grof scenario waarin
ca. 30% van de riolering (240km) wordt vergroot á € 1.000,- / m naar een T=10 norm. Om de variant
te vergelijken met afkoppelen nemen we aan dat die operatie in 2085 af is.
Investering:
Resultaat:

€ 3.400.000,- /J – riolen verruimen
in 2085 risico gedaald ten opzichte van niveau 2014 met ca. 30%
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Afweging en keuze
Bereken per alternatief de score op de bedrijfswaarden en druk deze uit in euro’s of euro’s per jaar.
Beschrijf welke onzekerheden de score van het alternatief kunnen beïnvloeden.
Ontwikkel indien nodig verschillende scenario’s waarin de alternatieven worden
vergeleken.(bijvoorbeeld een scenario met veel of weinig extra neerslag of snelle versus langzame
degradatie)
Motiveer de keuze.

1. Niets doen
Bij niets doen wordt het risico in 2025 zeer hoog en stijgt dit tot een waarde van ruim 1 miljoen per
jaar in 2085.

2. Aanpassen bovengronds inrichting bij knelpunten (lokaal)
Deze variant heeft een opbrengst (verhouding winst op bedrijfswaarden / kosten) van 80%, gerekend
over 25 jaar. Grootste onzekerheid hierin is het aantal knelpunten dat zich met kleine bovengrondse
aanpassingen laat oplossen. (we gaan er nu vanuit dat in 10 jaar de meeste van dergelijke locaties
zijn aangepakt) Dit kan zowel mee als tegenvallen.

3. Intensiever beheer
Intensiever beheer heeft een opbrengst (verhouding winst op bedrijfswaarden / kosten) van 63%,
gerekend over 25 jaar. Onzekerheid zit erin dat naarmate het aandeel grote buien (categorie geel en
rood) toeneemt de effectiviteit van deze maatregel afneemt. (een verstopte kolk valt niet meer op als
de gehele straat onder water staat)

4. Afkoppelen hemelwater
Afkoppelen heeft een opbrengst (verhouding winst op bedrijfswaarden / kosten) van 23%, gerekend
over 72 jaar (tot 2085). Indien particulieren meer worden betrokken stijgt het rendement tot 34%.
Onzeker is nog de totale hoeveelheid die moet worden afgekoppeld om te voorkomen dat het risico
stijgt. Hierna is een onderzoek gestart waarvan begin 2015 de resultaten worden verwacht. Omdat
afkoppelen vooral ingrijpt op het systeemniveau zullen soms aanvullende lokale maatregelen nodig
blijven. Onzeker is hoeveel.
Voor de variant waarbij meer wordt ingezet op afkoppeling van particuliere verhardingen is het (zeker
op de korte termijn) nog onzeker of hier voldoende resultaten mee kunnen worden behaald.

5. Vergroten riolen
Vergroten riolen heeft een opbrengst (verhouding winst op bedrijfswaarden / kosten) van 8%,
gerekend over 72 jaar (2085). Omdat deze variant slecht op hoofdlijnen is uitgewerkt is een
onzekerheidsmarge van +-50% aannemelijk.
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Vergelijking alternatieven
In onderstaande tabel en figuur worden de effectiviteit van de alternatieven en de resulterende
ontwikkeling van het risico water op straat vergeleken:

1. niets doen
2. bovengrondse aanpassingen
3. intensiever beheer
4a. afkoppelen
4b. afkoppelen + particulieren
5. riolen vergroten

KOSTEN / JAAR

EFFECTIVITEIT

RISICO ZEER HOOG

€ 100.000,€ 175.000,€ 1.000.000,€ 700.000,€ 3.400.000,-

nvt
80%
63%
23%
34%
8%

2025
2030
2041
-

Wij komen tot de volgende conclusies:
 Geen van de maatregelen heeft een effectiviteit van meer dan 100%. De kosten van de
maatregelen betalen zich dus niet terug in een (grotere) winst op de bedrijfswaarden;
 Ondanks de effectiviteit van minder dan 100% zijn maatregelen noodzakelijk omdat niets doen
leidt tot een zeer hoog risico vanaf 2025. Dit zegt iets over de toename in ernst en beleving van
wateroverlast. Dat dit optreedt is in lijn met de ontwikkeling van de wateroverlastproblematiek in
de afgelopen 10 jaar;
 Bovengrondse aanpassingen en intensiever beheer zijn het meest effectief, maar kunnen niet
voorkomen dat het risico uiteindelijk toch zeer hoog wordt;
 Alleen afkoppelen en riolen vergroten voorkomen een verdere stijging van het risico.
 Afkoppelen is ca. 3 maal zo effectief als maatregel dan het vergroten van riolen.
 Door ook particulieren te betrekken bij afkoppelen neemt de effectiviteit aanzienlijk toe.

Keuze
Motiveer de keuze, vraag jezelf af:
 Welke omgevingsvariabelen kunnen variëren?
 Kan dat invloed hebben op de scores van de alternatieven?
 Hoe robuust is de beste keuze?
 Wat is maximale spijt? (Zijn er alternatieven die onder bepaalde omstandigheden zeer slecht
scoren?)
 Wat is alles overziend de beste keuze?
De verschillende alternatieven zijn min of meer complementair. Wij stellen de volgende aanpak voor:
Aanpassen van bovengrondse inrichting bij knelpunten
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De meest effectieve maatregel. Zeker in combinatie met afkoppelen kunnen de ergste knelpunten
tijdig worden weggenomen. Wel is het aan te bevelen om de effectiviteit per maatregel te
onderzoeken en alleen de meest effectieve maatregelen te nemen.
Intensiever beheer
Deze maatregel scoort vooral op de lichtere buien, hinder wordt deels voorkomen en het is zichtbaar
dat Gemeente Apeldoorn actie onderneemt op wateroverlast. Ook wordt de communicatie rondom
wateroverlast worden verbeterd wat ook bijdraagt aan een beter bewustzijn van het onderwerp bij de
burgers. Hierdoor kunnen infecties en ziekten deels worden voorkomen.
De effectiviteit van deze maatregelen zal goed bijgehouden moeten worden. Bij onvoldoende effect
kunnen de maatregelen zonder grote problemen worden bijgesteld of gestaakt.
Afkoppelen
Het huidige systeem in Apeldoorn om neerslag te verwerken is ontworpen met kleinere buien in
gedachten en niet meer toegerust op de huidige en toekomstige zwaardere buien. Aanzienlijke
aanpassingen zijn nodig om het systeem hierop aan te passen. Afkoppelen van hemelwater en dit
lokaal bergen en infiltreren is hiervoor de meest effectieve oplossing. Het betrekken van particulieren
vergt wellicht nog een omslag in denken en doen, maar levert uiteindelijk een forse besparing op.
Door voorlichting, communicatie en het betrekken van particulieren bij nieuwe afkoppelprojecten kan
hiermee worden gestart.
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Vervolg
Implementatie
Verdere implementatie vindt plaats in het nieuwe GRP 2016-2020 en de daaruit volgende
jaarprogramma’s.

Evaluatie
Beschrijf hoe geëvalueerd kan worden en wanneer evaluatie plaats moet vinden.
Hulpvragen:
Wanneer vallen effecten van de keuze te verwachten?
Is de gekozen oplossing goed uitgevoerd?
Waren de aannames juist?
Is het probleem opgelost?
Was de gekozen oplossing ook achteraf de beste keuze?

Format beslisdocument assetmanagement riolering

Bijlage 1: Risicodiagram
Groen: 16x/jr, plm 5 woningen hinder
Geel: 2,5x/jr, plm 50 woningen hinder
Rood: 1x/5 jaar, plm 500 woningen hinder
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