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Asset management is voor de Gemeente Apeldoorn vervolgstap
in professionaliseren van beheer van de Gemeentelijke riolering

Situatie

Bij Gemeente Apeldoorn is een asset management pilotproject uitgevoerd voor
risicogebaseerd rioleringenbeheer.
Gemeente Apeldoorn wil na uitvoering pilotproject in staat zijn zelf casussen toe
te passen.

Complicatie
en vraag

Dit geeft input voor bestuurlijk draagvlak. Het moet een startpunt zijn om risico’s
voor afvalwater beheersbaar te houden.

Ook met asset management komt het voor dat soms maatregelen moeten
worden genomen die niet rendabel lijken. Moet je ze dan wel doen?

Resultaten zijn gebruikt voor Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2016 – 2020. Vandaag gaan
we één casus interactief behandelen
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Risico’s zijn geprioriteerd met de risicomatrix en
gedocumenteerd……
2. Prioriteren
1. 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)

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

Risico

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

Faalmechanisme

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.

Negatieve
publiciteit

Reinigen en/of
spoelen: drijfvuil
verwijderen

100%

Acceptatiegrens bereikt

Incidenten intern

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

Waterkwaliteit
slechter

100%

Contact met
afvalwater

Hevige buien,
klimaatverandering
Capaciteit
huidige systeem
te klein

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

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

Huidige kosten
Extra
kosten

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

Incidenten extern

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

3. Analyseren
Achterliggende
oorzaak

Keten
onderdeel

Topevent
Conditie

data voorhanden)

Potentiële
maatregel

Effect

Beschikbaarheid

geen

n.v.t.

Kwaliteit

10-100 huishoudens ondervinden overlast

7x / jaar

leefomgeving
Imago / reputatie

Bericht

in

lokale

pers

(Stentor).

Bij

5x 1,4x / jaar

overstort/jaar en 30% van gevallen negatieve
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4. Resultaat:
gedocumenteerd
risico
V

0

H

70 – 350k

M

70 – 700k

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL
publiciteit

11

190k – 1100k
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….en beheersmaatregelen zijn bepaald waarbij
‘niets doen’ uitgangspunt was
Oplossingen zijn doorgerekend met het ontwikkelde asset
performance model

5. Formuleren /
doorrekenen oplossing
inclusief
gevoeligheidsanalyse en
maximale spijt

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

6. Keuze beste optie,
documenteren
programma

•
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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
(nuloptie)
(afkoppelen) (ombouwen
naar
bezinkbak)

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

Alt. 5
Alt.6
Voorbezink- Schadeloosbak voor
stelling
vijver

n.v.t.

41%

430%

98%

-5,2 mio €

1,1 mio €

-50k €

93%

1117%

240%

-600k €

3,4 mio €

3,2 mio €

125%

1547%

329%

2014

13

Niet bepaald,
zie onder

NCW
100 (basis)

Yield

n.v.t.

53%

NCW
150 (maximaal) Yield

n.v.t.

NCW

•

Documentatie besluit: ‘Overstortvijvers (retentievijvers): afname
kwaliteit leefomgeving’

•

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?
• 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)
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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

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

Aantal

Kosten (komend jr)

Yield

Cumulatief budget

4 locaties

k€ 112

1117%

k€ 112

7. Prioritering van
maatregelen van
verschillende
programma’s

6 - Bovengrondse aanpassingen

Garderenseweg

k€ 21

370%

k€ 131

2 - Ombouwen naar bezinkbak
Moefflonvijver

1

M€ 3,0

136%

M€ 3,1

2 - Ombouwen naar bezinkbak
Saturnusvijver

1

M€ 2,0

108%

M€ 5,1

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)

Zie eerder gemaakte opmerkingen over vaststellen effectiviteit m.b.t. ombouwen naar
bezinkbak.
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5,3 mio €

De gevoeligheidsanalyse kan nog uitgebreid worden met b.v. variatie van eenmalige
investeringen en kosten alsmede te verwachten effecten op bedrijfswaarden
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Programma

Welk alternatief is gegeven de onzekerheden de
beste keuze?

4,8 mio €

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

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

Wat is het (potentiële) probleem dat opgelost moet
worden?

2,3 mio €

234%

WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL
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Casus: Wateroverlast woning Uddel

•
•

In 2009 en 2014 water in de woning
Gemiddeld 2x per jaar hinder door water voor of tegen de woning
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De oplossing?

Oplossing
• Lokaal verhogen fietspad en aansluiting op provinciale weg.
• Probleem volledig opgelost
• Investering van ca. € 50.000,Zou u wel of niet investeren?
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Risicobeoordeling: wat zou u doen?
Bedrijfswaardenmatrix - Effecten
Bedrijfs
waarden

Financien

Veiligheid en
gezondheid

KPI

Geld

Effect
categorie

ziektedagen /
euro
ongeval
> 2000 /
>
een of
€ 5.000.000 meerdere
doden
200 - 2000 /
€ 500.000 - blijvend ernstig
€ 5.000.000 letsel /
invaliditeit
20 - 200 /
€ 50.000 ernstig
€ 500.000
gewond
2 - 20 /
€ 5.000 gewond met
€ 50.000
verzuim
€ 500 0,2 - 2 /
€ 5.000
bijna ongeval
< 0,2 /
< € 500
gevaarlijke
situatie

Catastrofaal
Bedrijfs
waarden
Ernstig

Behoorlijk

KPI
Matig
Effect
Klein
categorie
Verwaarloos
baar

Matig
Klein

Verwaarloos
baar

Ernstgraad

Beschikbaarheid
Storing aan- of
afvoer

tijd * m3/u
> 30 dgn *
> 25.000 m3/u

Toelaatbaarheidsmatrix
Kwaliteit leefomgeving
Overlast /
Water in
hinder - water, woningen /
geluid, stank. bedrijven

woningen

woningen /
bedrijven

> 20.000

> 500

Imago / reputatie
DWA overstort /
gemengde
overstort

Ernstgraad

m3

commotie
Aftreden / ontslag
Wethouder
neg. publiciteit
internationaal
Raads- vragen /
berisping /
neg. publiciteit
landelijk
neg. publiciteit
lokaal / regionaal
(Stentor)

> 1.500 /
> 50.000.000

Financien 14 - 30 dagen
Kwaliteit
leefomgeving
*
150 - 1.500 /
2.000 - 20.000
50 - 500
>5.000 m3/u
> 5.000,000
Overlast /
Water
in
15 - 150 /
2 dgn - 14
dgn *
hinder
- water,
woningen
/
200 - 2.000
5 - 50
500.000 > 500 m3/u
5.000,000
Geld
geluid, stank. bedrijven
4 uur - 2 dgn *
5 - 15 /
neg. publiciteit
20 - 200
0.5 - 5
>50 m3/u
50.000 - 500.000 /
wijkniveau
woningen
1 - 4 uur *
1-5/
meerdere klachten
2 - 20
< 0.5 bedrijven
euro
>5 m3/u woningen
5.000 - 50.000 straat
15 - 60 minuten
*
>1 m3/u

€ 5.000 € 50.000
€ 500 € 5.000
< € 500
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<2

20 - 200

-

<1/
< 5000

0.5 - 5

2 - 20

< 0.5

<2

-

Individuele klacht

Kans van optreden
Zeer laag /
denkbaar
nog niet
voorgekomen
in sector
<0,3%

Laag /
mogelijk
wel eens
gebeurd in
sector
0,3-3%

M

Beperkt /
Aanzienlijk / Hoog /
Zeer hoog /
waarschijnlijk te verwachten vrijwel zeker onvermijdelijk
wel eens
gebeurd
3-25%

Jaarlijks
25-95%

H

ZH

O

O

O

L

M

H

ZH

O

O

V

L

M

H

ZH

O

V

V

L

M

H

ZH

V

V

V

L

M

H

V

V

V

V

L

M

Risicokosten:
1 / 10 jaar water in woning
2 / jaar hinder
Totaal
WWW.ASSETRESOLUTIONS.NL

versie 1.2 - 12 december 2014

Maandelijks Wekelijks
95-99%
>99%

€ 1000,- / jaar
€ 500,- / jaar
€ 1500,- / jaar
7

Afwegen

Investering oplossing:

€ 50.000,-

Gevoeligheid:
Bij 1x / 5 jaar water in woning is
NCW risico:
€ 63.000,Bij 1x / 20 jaar water in woning is
NCW risico:
€ 25.000,Bij looptijd 35 jaar is
NCW risico:
€ 54.000,-

Risicokosten:

€ 1500,-/jaar

Rente:
Periode:
Stijging risico

2%
25 jaar
2,3% / jaar

Netto contante waarde (NCW) risico:
€ 40.000,-

Aanpak:
• Verkennen haalbaarheid goedkopere
oplossing op eigen terrein;
• Indien niet haalbaar, beoogde oplossing
uitvoeren

Zou u wel of niet investeren?
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Conclusies
•

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 50.000 euro te
investeren

•

Gemeente Apeldoorn past de systematiek nu zelf toe

•

Bedrijfswaardenraamwerk (risicomatrix) in gebruik voor opstellen Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP) 2016 – 2020. Maatregelen vanuit pilot zijn daarin opgenomen

•

Transparantie en herleidbaarheid van besluiten die uit te leggen zijn

•

De gevolgde werkwijze met casussen heeft goed gewerkt

•

Programmeren en prioriteren van alle werkzaamheden in de openbare ruimte is
mogelijk met methode
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Postbus 30113
8003 CC Zwolle
KvK: 51206897
http://www.assetresolutions.nl/

Dank u!

Almer de Jong
055 – 58 02 37 1
a.dejong@apeldoorn.nl

John de Croon
06 – 30 18 68 94
john.de.croon@assetresolutions.nl
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