Regionale Monitor BAW-waterketen
Toelichting bij uitvraag
Update februari 2016

Regionale Monitor BAW-waterketen
Toelichting bij uitvraag
Update februari 2016

Hans van der Eem (Welldra)
Rob Visser (Aquame)

Update maart 2016
UvWVNG-RMBAW
©2015 Welldra-Aquame

Overzicht wijzigingen
Maart 2015 is de Regionale Monitor BAW Waterketen verschenen. Februari 2016 is een
update beschikbaar gesteld.
Wijzigingen februari 2016 ten opzichte van maart 2015:
− Aanpassingen in het berekenen van de kwetsbaarheid (zie methoderapport)

−

Tekstuele aanpassingen in deze handleiding.
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1

Monitoren: de uitvraag

In 2011 is door de landelijke koepels het Bestuursakkoord Water (BAW) getekend. Het akkoord
heeft onder meer tot doel in 2020 een structurele besparing in het beheer van de waterketen
van 450 miljoen euro per jaar te realiseren. Tevens dient de personele kwetsbaarheid te
worden verminderd en het beheer verder geprofessionaliseerd. De uitvoering van de plannen
ligt bij de individuele gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Op dit moment telt
Nederland circa 50 samenwerkingsregio’s om de doelen te realiseren.
Om de voortgang in de regio te meten hebben Welldra en Aquame een regionale monitor
ontwikkeld. De monitor geeft gemeenten en waterschappen kwantitatief inzicht in kosten en
kwaliteit. Voor gemeenten wordt ook de kwetsbaarheid in beeld gebracht. De methode is
vervat in uitgebreide spreadsheets waarmee de regio’s zelfstandig de voortgang in beeld
kunnen brengen. Voor het gebruik van de methode zijn drie handleidingen beschikbaar:
1. Regionale monitor BAW – Methode
2. Regionale monitor BAW – Proces
3. Regionale monitor BAW – Toelichting bij uitvraag
De eerste handleiding bevat achtergrondinformatie. De tweede richt zich op de personen die
in een regio verantwoordelijk zijn voor het in beeld brengen van de voortgang (de ‘monitorcoördinator’). De derde handleiding is een hulp voor alle medewerkers bij organisaties die de
vragen uit de monitor invullen.
Dit rapport geeft een toelichting bij de uitvraag voor de monitor. Het legt uit hoe de uitvraag is
opgebouwd en geeft een toelichting bij de vragen in de uitvraag.

N.B.:
Bij het invullen van de uitvraag dient de toelichting bij de vragen te worden beschouwd.
De toelichting geeft vaak een specifieke aanvulling op de vraag.
Voor het gebruik van de uitvraag is Microsoft Excel 2007 of nieuwer vereist!
De uitvraag kan eventueel ook met de Excel app op een iPad worden ingevuld. Op een
Android tablet kan dit niet, omdat cel beveiligingen niet goed worden verwerkt.
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2

De opbouw van de uitvraag

De gemeenten en waterschappen in de regio vullen allemaal een uitvraag in. De uitvraag
bestaat in het eerste jaar feitelijk uit twee uitvragen:
1. De uitvraag voor referentiejaar 2010
2. De uitvraag voor het peiljaar
De uitvraag 2010 bestaat uit 2 invulbladen (algemeen en kosten) en de uitvraag over het
peiljaar uit 5 invulbladen (algemeen, kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en samenwerking). Elke
uitvraag bevat ook een tabblad met toelichtingen (dezelfde die ook in dit rapport zijn
opgenomen). De uitvraag is een Excel werkblad en dient met versie 2007 of later ingevuld te
worden.
De tabbladen algemeen, kosten en kwaliteit hebben een gelijke opbouw: 1 kolom met de
vraag, 1 kolom voor het antwoord en 1 kolom voor een toelichting. Het is verstandig de kolom
toelichting goed te gebruiken. Die kolom is het geheugensteuntje bij het invullen van de
gegevens volgend jaar. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven waar je bepaalde kosten vandaan
hebt gehaald.
vraag( antwoord( toelich2ng(

voortgang((
invullen(
uitvraag(

controles(

tabbladen(

De tabbladen kwetsbaarheid en samenwerking hebben een andere opbouw. Deze wordt in
paragraaf 0 en 3.5 toegelicht.
Linksboven in het scherm lopen twee tellers mee die aangeven in hoeverre de monitor volledig
is ingevuld. Rechts van het scherm verschijnen controle-opmerkingen.
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N.B.:
Sla de uitvraag op volgens de naamgeving die door de monitor-coördinator uit de regio is
aangegeven.
Lever alleen volledig ingevulde uitvragen in (te controleren aan de hand van de tellers
linksboven in het scherm).
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Toelichting bij het invullen

In de toelichting wordt soms onderscheid gemaakt tussen gemeente en waterschap. De
toelichting begint dan met een algemene tekst waarna specifiek voor gemeente (G:) en
waterschap (W:) wordt aangegeven hoe de vraag geïnterpreteerd dient te worden.

3.1

Algemeen

De naam van de organisatie kiezen uit het dropdown menu van de cel. Niet zelf met de hand
invullen.

Het tabblad algemeen vraagt een aantal basisgegevens:
- Naam van de organisatie (te selecteren uit een lijst1; niet zelf met de hand invullen omdat
de exacte omschrijving wordt gebruikt om gegevens van de organisatie te selecteren)
- Contactgegevens van degene die de uitvraag invult en zijn vervanger
- Stelselkenmerken referentiejaar/peiljaar. Deze worden alleen ingevuld door de gemeenten
(N.B.: het gaat om buislengte, dus bij een gescheiden vuil- en regenwaterriool beide
lengtes meetellen).
Op basis van de stelselkenmerken wordt de lengte systeembuis berekend. Deze lengte
wordt gebruikt om kosten onderling te kunnen vergelijken per meter buis. De gegevens
zijn dus erg belangrijk om een goed vergelijk te kunnen maken.
- Stelselkenmerken 2020: prognoses van de stelselkenmerken
- Inwoneraantal referentiejaar/peiljaar: invullen door zowel gemeenten als waterschap.
Deze aantallen worden gebruikt om kosten per inwoner te bepalen.
- Inwoneraantal 2020. Prognose van het inwoneraantal.
3.2

Kosten

Het kostentabblad wordt door alle gemeenten en waterschappen binnen de regio ingevuld.
Drinkwaterbedrijven kunnen het tabblad ook invullen.

Voor de monitor sluiten we aan bij de kostensystematiek zoals die in de benchmark
rioleringszorg wordt toegepast. Zie voor een nadere toelichting het Methode-rapport bij de
BAW-monitor.
Voor de gemeenten worden de kosten exclusief BTW beschouwd en wordt de BTW die aan de
rioleringskosten wordt toegerekend apart in beeld gebracht. Gemeenten kunnen deze BTW
meerekenen in de bepaling van de rioolheffing en kunnen de BTW terugvorderen uit het BTW
1

De lijst kan worden geopend door de neerwaartse pijl rechts in de cel te kiezen. Soms verschijnt eerst een wit vak
waarin op of neer bewogen moet worden om de lijst in beeld te krijgen.
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compensatiefonds. Waterschappen kunnen de BTW niet verrekenen. Alle kostenposten voor
het waterschap zijn inclusief BTW.
Gemeenten zullen doorgaans de gegevens uit de jaarrekening kunnen halen: post 722 riolering
en waterzuivering (mits alle doorbelastingen hierin zijn verwerkt)
Bij waterschappen gaat het om alle kosten die toegerekend worden aan het zuiveringsbeheer
en op basis waarvan de zuiveringsheffing wordt bepaald.

N.B.:
Hanteer de juiste prijspeilen:
- Voor gerealiseerde kosten het prijspeil van dat jaar (2010 en peiljaar)
- Voor prognoses 2020 vul je zelf het prijspeil in
Bij de analyses van de regiogegevens worden de kosten omgerekend naar één prijspeil.
Bedragen zijn in duizenden euros.

Toelichting vraag voor vraag
KOSTEN

TOELICHTING

Rente en afschrijving

Het totaal aan kosten voor rente en afschrijvingen
(G:) exclusief BTW
(W:) inclusief BTW

Beheerkosten

Alle jaarlijkse kosten voor het beheren, bedienen en in stand houden van
de huidige voorzieningen (bijvoorbeeld voor reiniging, reparatie, inhuur
derden, energie, telecom, communicatie en personeel) minus de
beheerkosten die uit de voorzieningen worden bekostigd. Ook kosten die
aan de het riolerings- of zuiveringsbeheer worden toegerekend, zoals
een deel van het straatvegen, horen bij de beheerkosten.
(G:) De beheerkosten zijn exclusief BTW en exclusief perceptiekosten
(W:) De beheerkosten zijn inclusief BTW en exclusief perceptiekosten

Perceptiekosten

Kosten voor het binnenkrijgen van de rioolheffing c.q. zuiveringsheffing
(heffen, innen, invorderen).
(G:) exclusief BTW
(W:) inclusief BTW

Bruto dotatie aan voorziening en
reserve

(G:) Omdat niet altijd eenduidig omgegaan wordt met het onderscheid
tussen voorzieningen en reserves, wordt in de monitor alleen het totaal
van de twee beschouwd. Samen bepalen zij de beschikbare spaargelden.
(W:) Bij waterschappen worden termen als algemene reserve,
egalisatiereserve, bestemmingsreserve en voorzieningen gebruikt. Ook in
dit geval gaat om het totaal aan spaargelden, waarmee toekomstige
uitgaven kunnen worden gefinancierd.
Een dotatie aan de voorzieningen is altijd positief. Het is een bedrag dat
gespaard wordt om toekomstige investeringen te kunnen financieren.
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Een dotatie aan de reserve kan positief of negatief zijn, als de kosten in
enig jaar lager c.q. hoger zijn dan de opbrengsten (bijvoorbeeld door een
meevallende c.q. tegenvallende aanbesteding).
Het gaat bij deze vraag om de zogenaamde bruto dotatie: dit is de
dotatie zonder aftrek van directe afboekingen en zonder onttrekkingen
voor beheeractiviteiten.
Let op: directe afboekingen lopen altijd via de voorziening. Dus als een
gemeente of waterschap 2 miljoen euro toevoegt aan de voorziening en
1,5 miljoen aan investeringen direct afboekt ten laste van de voorziening,
dan zal de voorziening in dat jaar met 0,5 miljoen toenemen. Als bruto
dotatie dient 2 miljoen te worden opgegeven.
Bij de bruto dotatie wordt ook de rentevergoeding over de voorziening
meegerekend.
Toegerekende BTW

De BTW die toegerekend wordt.
(G:) BTW die aan de rioleringszorg wordt toegerekend en doorberekend
via de rioolheffing.
(W:) nihil (is al opgenomen in de afzonderlijke kostenposten)

Totaal kosten (exclusief of inclusief
BTW)

Als het goed is komen de totalen overeen met het totaal aan kosten dat
aan rioleringszorg c.q. zuiveringsbeheer wordt toegerekend. Zo niet: dan
niet meegenomen kosten onderbrengen bij voorgaande items.
(G:) Als alle doorbelastingen in begrotingspost 722 zijn verwerkt, zou het
totaal in de uitvraag overeen moeten komen met het totaal van post
722.

Opbrengsten heffingen

Het totaal aan inkomsten uit rioolheffing c.q. zuiveringsheffing.
Vul hier de werkelijk ontvangen opbrengsten uit opgelegde heffingen in
(dus het totaal van aanslagen -/- kwijtscheldingen en -/- oninbaar).

Overige opbrengsten

Dit betreft opbrengsten zoals subsidies, aansluitbijdragen, bijdragen uit
algemene middelen en rente over spaargelden.
Als de kwijtscheldingen ten laste komen van de algemene middelen, dan
worden de kwijtscheldingen hier als overige opbrengst ingevuld. Als de
kwijtscheldingen drukken op de rioleringszorg, dan wordt hier geen extra
overige opbrengst ingevuld.

Opbrengsten minus totale kosten

Als de kosten lager zijn dan de opbrengsten, resteert een
exploitatieoverschot. Dit overschot wordt als extra dotatie aan de
voorziening/reserves meegenomen in de regio-analyses.
Als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, resteert een
exploitatietekort. Dit tekort wordt in de praktijk aangevuld vanuit de
reserves

Stand voorziening en reserves

Geef hier de totale waarde op van de voorzieningen en reserves (de
‘spaargelden’)

Boekwaarde

De waarde waarvoor eigendommen in de boeken van de organisatie
staan, te weten de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen.
Iets ‘praktischer’ geformuleerd: de totale waarde van de leningen die
nog afgelost moeten worden.
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Relevante wijziging in financieel
beheer

Bij deze en de volgende vraag worden bijzondere aspecten in het
financieel beheer vastgelegd die verschillen in kosten in opeenvolgende
jaren kunnen verklaren. De opmerkingen die hier worden ingevuld
komen ook als toelichting op de rapportages van de organisatie te staan.
Het gaat hier echt om de significante wijzigingen.
Bij een relevante wijziging in financieel beheer kan het bijvoorbeeld gaan
om een overstap van lenen naar het ideaalcomplex, het wél
doorberekenen van de BTW of andere relevante kostenposten
(straatvegen e.d.)

Relevante bijzondere kostenpost

Bij een bijzondere kostenpost kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een
eenmalige forse afboeking ten laste van de voorzieningen. De jaarlijkse
kosten nemen dan sprongsgewijs af, evenals de stand van de
voorziening.
Het antwoord op deze vraag wordt afgedrukt bij de rapportages van de
organisatie. Houd het kort en bondig.

De antwoorden die ingevuld worden bij ‘relevante wijziging in financieel beheer’ en ‘relevante
bijzondere kostenpost’ worden afgedrukt op de rapportpagina van elke afzonderlijke
organisatie. Gebruik deze mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de kostengrafieken goed
begrepen kunnen worden.

3.3

Kwaliteit

Het tabblad kwaliteit wordt door alle gemeenten en waterschappen binnen de regio ingevuld.

Voor het monitoren van de kwaliteit van het beheer wordt een vragenlijst gehanteerd, die is
onderverdeeld in vijf groepen. De kwaliteitsvragen worden zowel door gemeenten als
waterschap ingevuld. Voor iedere vraag kan gekozen worden uit vier opties: 1=niet, 2=in
geringe mate, 3= in grote mate, 4=volledig.

N.B.:
Gebruik het opmerkingen veld om te beschrijven waarom je de ingevulde waardering geeft.
Dan kun je volgend jaar kijken wat er extra gebeurd is en of een hogere score terecht is.

Toelichting vraag voor vraag
Gemeenten en waterschap dienen de vragen voor het eigen domein te beantwoorden.
Gemeenten dus voor de inzameling van vuil water, overtollig hemelwater en openbare ruimte,

Regionale monitor BAW - Toelichting bij uitvraag (v160303).docx

- 11 -

waterschappen voor transport, zuivering en watersysteem (openbare ruimte en watersysteem
voor zover er een relatie is met de afvalwaterketen).

KWALITEIT: INZICHT HUIDIGE
FUNCTIONEREN

TOELICHTING

INZICHT HUIDIG FUNCTIONEREN

Bij deze groep vragen staat centraal of en in welke mate er inzicht is in
het feitelijk functioneren van de afvalwaterketen: doet het systeem wat
we verwachten dat het doet? Hebben we dat goed in beeld en leren we
er van?

Hoofddoelen huidig functioneren
afvalwaterketen zijn geformuleerd

Het gaat hier om de doelen van het functioneren van de
afvalwaterketen. Voorbeelden van hoofddoelen huidig functioneren zijn
(G:) % ingezameld afvalwater, aantal overstortingen bij bui x, plaatsen
met water op straat bij bui y, etc. en
(W:) afnamecapaciteit, effluenteisen, energie- en grondstofterugwinning
etc.

Meten en registreren van:

Dit vraag is opgebouwd uit een aantal subvragen. Houd bij de
beoordeling van het meten (1=niet, 2=enigszins, 3=grotendeels,
4=geheel) ook rekening met de mate waarin een en ander gebeurt. Als 1
van de 100 overstorten wordt bemeterd is dit afgerond 'niet'; als 3 van
de 5 automatisch worden bemeten en de overige 2 handmatig, kies je
voor 'geheel'.

- neerslagmetingen in combinatie met
buienradar

Hier scoor je een 4 als neerslagmetingen in combinatie met buienradar
over de hele regio worden gebruikt en er voldoende KNMI-waardige
neerslagstations in de regio zijn om de neerslaggevens goed te kunnen
interpoleren.
(G:) voor eigen gemeentegrenzen.
(W:) voor hele regio (voor zover binnen het eigen beheergebied).

- metingen aan overstorten

Denk aan frequentie, volume- en kwaliteitsmetingen. Naarmate dit op
meer plaatsen en vollediger plaats vindt een hogere score geven. Je
hoeft niet alles overal te meten; het meetprogramma moet ook
doelmatig zijn. Als je bijvoorbeeld met 100% frequentie-metingen, 20%
volumemetingen en 2% kwaliteitsmetingen op doelmatige wijze een
adequaat beeld kunt vormen van de overstortingen, en je voert dit ook
uit, dan kun je hier een 4 scoren.
(G:) score voor eigen gemeente.
(W:) score voor hele regio voor zover binnen het eigen beheergebied (de
mate waarin het waterschap over de gewenste informatie over de
overstortingen beschikt).

- niveau in stelsel / peilmetingen
oppervlaktewater

Het gaat hier om een doelmatig pakket van metingen om het
functioneren van het stelsel goed te kunnen toetsen.
(G:) niveaumetingen in het stelsel
(W:) metingen van het oppervlaktewaterpeil in stedelijk gebied
(bijvoorbeeld om negatieve overstorten vast te kunnen stellen).
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- waterkwaliteit in stelsel / in
oppervlaktewater

Het gaat hier om een doelmatig pakket aan kwaliteitsmetingen.
(G:) Metingen aan HWA, DWA en VGS om het functioneren van het
systeem te toetsen en foutaansluitingen op te kunnen sporen.
(W:) Metingen aan de oppervlaktewaterkwaliteit, bijvoorbeeld om het
effect van belangrijke overstortingen in beeld te kunnen brengen.

- water op straat / peil in
oppervlaktewater bij hevige neerslag

Het gaat hierbij om het systematisch in beeld brengen van
(G:) water op straat situaties en
(W:) verloop waterpeilen bij hevige neerslag,
(G+W) zodat een vergelijk tussen model/theorie en werkelijkheid
mogelijk wordt.

- volumestroom eindgemalen
(gemeente / waterschap)

Wordt de feitelijke afvoer door de eindgemalen gemeten en is deze
online bekend/beschikbaar
(G:) gemalen binnen de gemeente (geen drukriolering),
(W:) gemalen in de regio

- vuilvracht riolering en zuivering

Wordt op doelmatige wijze de vuilvracht (inwonerequivalenten) vanuit
de riolering en de zuivering gemeten
(G:) vuilvracht naar de zuivering en vuilvracht uit overstortingen binnen
de gemeente,
(W:) influent en effluent zuivering binnen de regio

Klachten over overlast zijn
systematisch geregistreerd en
ingedeeld naar ernst

Het gaat hier om het systematisch in beeld brengen van ervaringen
(bijvoorbeeld hinder, overlast, schade of gevaar) van gebruikers
(G:) denk vooral aan wateroverlast en -schade, effecten van
overstortingen en aan stank;
(W:) denk vooral aan overlast door geur, geluid, effecten
effluentlozingen, klachten waterkwaliteit en wateroverlast als gevolg van
inundatie (overloop) van oppervlaktewater.

Metingen worden afgestemd,
gestructureerd vastgelegd en
geëvalueerd

Denk hierbij o.a. aan afstemming met partners in de waterketen. Is de
vastlegging volledig, tijdig en juist? Zijn de resultaten eenvoudig op te
vragen en te gebruiken? Zijn de metingen doelmatig? Wordt de
meetmethode, frequentie en locatie geëvalueerd?

Toetsen en periodiek bijstellen van
afvalwatermodellen aan de hand van
metingen en klachten

De vraag richt zich op het systematisch en voortdurend bijstellen van het
theoretisch model (hoe denken we dat de afvalwaterketen functioneert
inclusief de relatie met het oppervlaktewater?) aan de praktijk (hoe
werkt hij echt?), wat resulteert in de beschikbaarheid van een altijd
actueel model van het afvalwatersysteem. Het toetsen en bijstellen
gebeurt aan de hand van metingen en geregistreerde klachten.

Knelpunten en kansen zijn
geïdentificeerd adhv afwijkingen
hoofddoelen

Het gaat er hierbij om dat de verbetercyclus (plannen-doen-controlerenbijstellen) gesloten wordt. 'Meten' legt de basis voor het controleren.
Aan de hand van knelpunten en kansen vindt bijstelling van plannen
plaats.
(G:) knelpunt kan bijvoorbeeld zijn vaker water op straat; kans is
bijvoorbeeld minder vaak overstortingen
(W:) knelpunt is bijvoorbeeld hogere waterpeilen dan voorzien bij hevige
buien of hogere aanvoer op RWZI (rioolvreemd water); kans is
bijvoorbeeld een betere waterkwaliteit dan verwacht na overstorting.
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Nieuwe kennis en inzicht betreffende
'functioneren' wordt opgehaald en
toegepast

De gemeente c.q. het waterschap heeft toegang tot nieuwe kennis en
inzichten op het gebied van 'functioneren' en de organisatie is in staat
deze op het juiste moment toe te passen. Het gaat bijvoorbeeld om het
volgen van workshops, bijeenkomsten of cursussen, zoals de RIONED
dag, minicursussen of Stowa thema-bijeenkomsten. Het gaat niet alleen
om het bijwonen/volgen van de kennisontwikkelingen maar juist ook om
het toe kunnen passen van de nieuwe inzichten: zijn de capaciteiten en
competenties aanwezig om dit te doen.

KWALITEIT: PLANNEN EN
ONTWIKKELING

TOELICHTING

PLANNEN EN ONTWIKKELING

Bij deze groep vragen gaat het om de planvorming: waar willen we naar
toe en hoe komen we tot de juiste investeringsbeslissingen?

Hoofddoelen zijn bijgesteld op basis
van nieuwe inzichten en samenhang
tussen doelen van verschillende
sectoren en partners

Het gaat er hierbij om dat doelen worden geformuleerd waarbij nieuwe
inzichten (zoals het systematisch meewegen van risico's) worden
toegepast en waarbij belangen in onderlinge samenhang zijn afgewogen.
Dit geldt 'klassiek' voor doelen over de gehele afvalwaterketen
(optimalisatiestudies), maar ook voor de samenhang tussen
afvalwaterketen en inrichting van de leefomgeving en de samenhang
tussen afvalwaterketen en watersysteem. Zoals het BAW aangeeft willen
we af van eenzijdige normen en willen we toe naar het gezamenlijk
oplossen van vraagstukken. Naarmate de samenhang van doelen in meer
dimensies wordt geborgd en naarmate doelen meer centraal staan dan
onderling opgelegde normen, wordt een hogere score gegeven.
Voorbeelden zijn de waterbergingsopgave in stedelijk gebeid, de
waterkwaliteit van stedelijk water, de hoeveelheid en samenstelling van
het water dat naar de zuivering wordt gevoerd en het voorkomen van
wateroverlast.

Hoofddoelen zijn gerelateerd aan
risico's

De hoofddoelen zijn gerelateerd aan een risico-analyse.
(G:) Zo mag er bijvoorbeeld vaker water op straat zijn in minder
gevoelige gebieden dan op belangrijke ontsluitingswegen.
(W:) En effluenteisen zijn strikter bij lozing op kwetsbaar
oppervlaktewater dan bij lozing op grote, minder kwetsbare wateren.

Verbeterdoelen zijn in overleg met de
partners geconcretiseerd

Denk aan oplossen knelpunten waterkwaliteit en overlast, aanpassen
klimaat e.d. Gemeenten en waterschap zijn samen verantwoordelijk voor
de afvalwaterketen. De partners formuleren gezamenlijk de gewenste
verbeteringen. Ook hiervoor geldt dat de score hoger is naarmate
aanpalende beleidsvelden (leefomgeving, watersysteem) volwaardiger
worden meegenomen.

Doelmatigheid verbetermaatregelen
in de afvalwaterketen is systematisch
en onderling afgewogen:

Het gaat er hierbij om of de doelmatigheid van nieuwe maatregelen
expliciet is onderzocht en niet impliciet op voorhand voorkeuren zijn
gehanteerd, waarvan de doelmatigheid ongewis is. Zo is een goede
verkenning van alternatieve oplossingen, inclusief 'niets doen', van
belang.
(G:) verwerken en inzamelen hemelwater en vuilwater, inclusief relatie
openbare ruimte en watersysteem;
(W): transport en zuivering, inclusief relatie met watersysteem.
(G+W) Daarnaast gaat het erom dat maatregelen onderling worden
afgewogen.

- oplossingsrichtingen zijn bepaald

Oplossingsrichtingen incl. innovatieve oplossingen en nulvariant (= niets
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doen).
- mogelijkheden voor combinatie met
ingrepen in de fysieke leefomgeving
zijn bepaald

Het gaat hier om werk met werk maken, bijvoorbeeld ingrepen in
riolering en watersysteem combineren met herinrichting stad.

- kosten baten alternatieven zijn
uitgewerkt

(G:) verwerken en inzamelen hemelwater en vuilwater, inclusief relatie
openbare ruimte en watersysteem;
(W:) transport en zuivering, inclusief watersysteem.
(G+W) Daarnaast gaat het erom dat maatregelen onderling worden
afgewogen.

Doelmatigheid vervangen/renoveren
is systematisch en onderling
afgewogen:
- planning vervangen/renoveren
gebeurt systematisch op basis van
technisch onderzoek, risico’s van falen
en economische analyse

Wordt de noodzaak tot vervangen/renoveren systematisch in kaart
gebracht en gebaseerd op een risicobeoordeling? Dit is afhankelijk van
vragen als: in welke conditie verkeert een object; wat zijn gevolgen als
een object niet of niet goed functioneert; is een nieuw gemaal met lager
energieverbruik rendabeler?

- mogelijkheden voor combinatie met
ingrepen in de fysieke leefomgeving
zijn bepaald

Wordt er bij vervangingsinvesteringen gezocht naar mogelijkheden om
werk met werk te maken, zoals het afstemmen van het
vervangingsmoment van riolering, wegen en drinkwaterinfrastructuur of
het combineren met grootschalige herinrichting/wijkrenovatie?

- oplossingsrichtingen zijn bepaald

Denk aan bijv. vervangen, renoveren of innovatieve oplossingen (al of
niet in combinatie met bovengrondse oplossingen).

- kosten en baten van alternatieven
zijn systematisch uitgewerkt

Het gaat er om dat de alternatieven goed naast elkaar worden gezet en
onderling afgewogen. Dat daardoor ook een objectieve keuze gemaakt
kan worden tussen het al dan niet koppelen van werkzaamheden.

Nieuwe kennis en inzicht betreffende
'Plannen en ontwikkeling' wordt
opgehaald en toegepast

Het gaat bijvoorbeeld om het volgen van workshops, bijeenkomsten of
cursussen, zoals de RIONED dag, minicursussen of Stowa themabijeenkomsten. Maar het gaat niet alleen om het bijwonen/volgen van
de kennisontwikkelingen maar juist ook om het toe kunnen passen van
de nieuwe inzichten: zijn de capaciteiten en competenties aanwezig om
dit te doen.

KWALITEIT: IN STAND HOUDEN

TOELICHTING

IN STAND HOUDEN

Deze groep richt zich op het beheren, onderhouden en bedrijven van de
voorzieningen in de afvalwaterketen;
(G:) verwerken en inzamelen hemelwater en vuilwater;
(W:) transport en zuivering.

Doelen gewenste toestand en conditie
van objecten in de afvalwaterketen
zijn geformuleerd

De verschillende toestanden die worden onderscheiden zijn benoemd
(zoals bijvoorbeeld: schoon, licht vervuild, vervuild, ernstig vervuild,
verstopt). Conditieniveaus die worden onderscheiden, zijn vastgelegd
(bijv.: uitstekend, goed, redelijk, matig, slecht, zeer slecht). De gewenste
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toestand en conditie is mede gebaseerd op een risico-analyse.

Toestand en conditie van objecten is
bekend en vastgelegd

Er is voortdurend een overzicht van de toestand en de conditie van
objecten dat wordt bijgesteld aan de hand van nieuwe metingen.

Storingen en oplossingen worden
geregistreerd

Hierbij wordt o.a. de duur, het effect, de oorzaak, de oplossing en het
object geregistreerd. Zoveel mogelijk gestandaardiseerd zodat analyses
kunnen plaatsvinden. Wijzigingen worden direct in daarvoor bestemde
systemen doorgevoerd.

Het operationeel programma wordt
(tenminste) jaarlijks vastgesteld

Denk aan zaken als reinigen, inspecteren, beoordelen, databeheer e.d,

Operationele programma's zijn voor
tenminste 95% uitgevoerd (zowel
onderhoud als maatregelen)

70% =1, 80% =2 , 90% =3, >95% =4

Systematisch worden bij renovatie en
vervanging gegevens over feitelijke
toestand en conditie verzameld en
vastgelegd

Het betreft gegevens als (hoe vuil, hoe versleten, hoe ongelijkmatig
verzakt etc.). Deze vraag richt zich op de controleren-fase van de
verbetercyclus.
(G:) Wordt bijvoorbeeld van buizen die vervangen worden systematisch
een vergelijk gemaakt tussen verwachte toestand (op basis van
inspecties) en feitelijke toestand
(W:) datzelfde geldt voor transportleidingen, gemalen en onderdelen van
de zuivering.

Uitgangspunten worden systematisch
en onderbouwd bijgesteld aan de
hand van objectief vastgelegde
informatie

Deze vraag richt zich op het bijstellen uit de verbetercyclus, waarbij de
functionele eisen van objecten centraal staan.
(G:) Vb: wordt het reinigingsregime van riolen aangepast aan de hand
van waarnemingen.
(W:) Vb.: wordt de frequentie van reinigen gemalen aangepast aan de
geconstateerde vervuilingsgraad.

Nieuwe kennis en inzicht betreffende
'In stand houden' wordt opgehaald en
toegepast

Het gaat bijvoorbeeld om het volgen van workshops, bijeenkomsten of
cursussen, zoals de RIONED dag, minicursussen of Stowa themabijeenkomsten. Maar het gaat niet alleen om het bijwonen/volgen van
de kennisontwikkelingen maar juist ook om het toe kunnen passen van
de nieuwe inzichten: zijn de capaciteiten en competenties aanwezig om
dit te doen.

KWALITEIT: INZICHT HUIDIGE
TOESTAND

TOELICHTING

INZICHT HUIDIGE TOESTAND

Dit onderwerp heeft een nauwe relatie met databeheer en het
vastleggen van onderhouds- en toestandsgegevens: weten we wat we
hebben en weten we in welke toestand de objecten verkeren?

De objecten in de afvalwaterketen zijn
in alle systemen waarin ze voorkomen

Wordt gebruik gemaakt van het gegevenswoordenboek stedelijk
waterbeheer (GWSW) om uitwisseling van gegevens en koppeling van
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op de zelfde wijze benoemd en
gecodeerd

systemen mogelijk te maken? Is de structuur van systemen op elkaar
afgestemd?

Kenmerken van objecten (>99%) zijn
bekend en vastgelegd

(G:) Het gaat bijvoorbeeld om aard en ligging van riolen en gemalen
(exclusief huisaansluitingen).
(W:) De gemalen, transportleidingen en voorzieningen op de rwzi's

Revisies zijn binnen 30 dagen in het
beheerpakket verwerkt

30 dagen is de termijn die het Kabelsenleidingenoverleg (KLO) hanteert
in kader van de WION. Deze termijn wordt ook voor waterschapobjecten
gehanteerd: informatie moet actueel zijn om op ieder moment goed
onderbouwde beslissingen te kunnen nemen.

Afvoerend verhard oppervlak is
bekend en actueel

Dit is een belangrijke parameter voor zowel gemeente als waterschap.
Het afvoerend verhard oppervlak is actueel als deze met een
bandbreedte van 10% bekend is.
(G;) afvoerend verhard oppervlak binnen gemeentegrenzen.
(W:) binnen de regio (voor zo ver binnen beheergebied).

Nieuwe inzichten over toestand
leidingen en gemalen worden
systematisch gekoppeld aan objecten
in het beheersysteem

Kunnen in het beheersysteem alle gegevens van objecten (bijv.
inspectiebeelden) worden opgevraagd, dus zowel de vaste gegevens van
de objecten als de toestandsgegevens?

Uitgangspunten betreffende falen zijn
vastgelegd

Er is gedefinieerd wanneer er sprake is van falen van een object.

Objecten zijn geclassificeerd naar
effect van falen

Het vervangen of repareren van een object is niet alleen afhankelijk van
de toestand van het object, maar nadrukkelijk ook van het effect van
falen (bijvoorbeeld breuk van de riolering) en de kans hierop. De vraag is
of het effect van falen van objecten systematisch is vastgelegd. Het gaat
bij deze vraag om het effect. Niet om de kans of het risico. Bij het effect
kijk je naar het effect op het afvalwatersysteem en het effect op de
omgeving.

Restlevensduur van objecten is
geraamd op basis van metingen en
inspecties

Dit betreft objecten ouder dan 50% van initiële technische
afschrijvingstermijn. Bij aanleg wordt een zekere technische levensduur
als uitgangspunt genomen. De vraag is of deze levensduur systematisch
wordt bijgesteld aan de hand de feitelijke conditiebepaling op basis van
metingen en inspecties (voor objecten die ouder zijn dan de helft van de
initiële technische levensduur). Redenen van aanpassing van de
restlevensduur kunnen zijn: toestand van materialen, hoekverdraaiingen,
mate van slijtage, beschikbare superieure alternatieven, etc.

Relatie tussen restlevensduur en kans
op falen is vastgelegd op basis van
ervaringen

Om risico's te kunnen bepalen heb je het effect nodig van een
gebeurtenis en de kans op deze gebeurtenis. Deze vraag richt zich op de
kans als functie van de geraamde restlevensduur (de kans zal toenemen
bij kortere restlevensduur). Het verband tussen kans en restlevensduur
moet aangepast worden aan de hand van praktijkervaringen: hoe vaak
komt het voor dat een object (een buis of een gemaal bijvoorbeeld)
eerder kapot gaat en hoe vaak wordt bij vervanging geconstateerd dat
toestand beter was dan voorzien?
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Objecten zijn (her)ingedeeld naar
risico's

Om het moment van ingrijpen te kunnen bepalen is het nodig objecten in
te delen naar risico's (kans op falen/disfunctioneren maal effect van
falen/disfunctioneren). Op basis hiervan kan prioritering plaatsvinden.
De risico's die geaccepteerd worden zijn in de planvormingsfase
geformuleerd

Nieuwe kennis en inzicht betreffende
'Inzicht huidige toestand' wordt
opgehaald en toegepast

Het gaat bijvoorbeeld om het volgen van workshops, bijeenkomsten of
cursussen, zoals de RIONED dag, minicursussen of Stowa themabijeenkomsten. Maar het gaat niet alleen om het bijwonen/volgen van
de kennisontwikkelingen maar juist ook om het toe kunnen passen van
de nieuwe inzichten: zijn de capaciteiten en competenties aanwezig om
dit te doen.

KWALITEIT: FINANCIEEL BEHEER

TOELICHTING

FINANCIEEL BEHEER

Het behalen van kostenbesparingen is een belangrijke doelstelling
binnen het BAW. In deze groep gaat het om goed inzicht in kosten, ook in
verhouding tot collega organisaties en het afwegen van mogelijkheden
om de kosten te beheersen door financiële huishouding.

De 5-jarenraming in
kostendekkingsplan en
meerjarenraming wordt tenminste
jaarlijks geactualiseerd

(G:) Kostendekkingsplannen worden in het kader van GRP's opgesteld.
Maar gaandeweg de GRP-periode zullen de afwijkingen tussen planning
en realisatie steeds verder toenemen. Om financieel 'in control' te zijn is
een voortdurende actualisatie nodig.
(W:) Datzelfde geldt voor de meerjarenramingen van het waterschap in
relatie tot het waterbeheersplan.

Het beleid ten aanzien van lenen
versus sparen is vastgelegd

Voor het financieren van investeringen kan geleend of gespaard worden
of investeringen kunnen direct uit binnenkomende inkomsten worden
betaald (of natuurlijk een combinatie van de drie). De gekozen
financieringswijze heeft grote invloed op de kosten op korte en lange
termijn. Een bewuste keuze in een kapitaalintensieve sector als de
afvalwaterketen is dus gewenst.

De werkelijke uitgaven voor beheer,
onderhoud en maatregelen in een jaar
komen overeen met de geplande
uitgaven

Een organisatie is financieel in control als de werkelijke uitgaven in
balans zijn met de geplande uitgaven. Naarmate dit meer het geval is,
wordt een hogere score gegeven (30% afwijking =1, 20% =2, 10% =3, <5%
=4)

De kosten in een regio zijn
vergelijkbaar gemaakt tussen de
samenwerkingspartners

(G:) De kosten voor het rioleringsbeheer worden beïnvloed door
kostentoerekeningen, gehanteerde rentepercentages, financiële
afschrijvingstermijnen en financieringswijze. Om het geheel aan
kostenposten onderling te kunnen vergelijken zullen de kosten eerst
vergelijkbaar gemaakt moeten worden. Pas dan ontstaat zicht op de
werkelijke verschillen in kosten tussen de partners.
(W) Voor waterschappen geldt natuurlijk een zelfde opgave om kosten
met collega waterschappen te kunnen vergelijken.

Evaluatie vindt plaats van kosten en
kostenverschillen met andere
gemeenten c.q. waterschappen

Wordt er op basis van vergelijkbaar gemaakte kosten en kostenposten,
gezocht naar organisaties die de laagste kosten kennen voor onderdelen
van het beheer en wordt geleerd van die organisaties. N.B.: het gaat
natuurlijk niet alleen om de laagste kosten, maar om de verhouding
tussen kosten en opbrengsten. Er hoeft dus niet per definitie gekozen te
worden voor de aanpak met de laagste kosten, er moet wel van worden
geleerd.
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3.4

Kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid wordt alleen voor het rioleringsbeheer door gemeenten bepaald.
Het tabblad kwetsbaarheid wordt door alle gemeenten binnen de regio ingevuld.
Ook een publieke uitvoeringsorganisatie die binnendiensttaken voor een of meerdere
gemeenten uitvoert, vult de gegevens in. Alleen die medewerkers hoeven vermeld te worden
die de betreffende taken uitvoeren.
Als samenwerking met waterschappen en drinkwaterbedrijven plaatsvindt, vullen ook deze
organisaties het tabblad in (weer toegespitst op de taken binnen het rioleringsbeheer waarop
samenwerking plaatsvindt.)

De kwetsbaarheid wordt alleen voor het rioleringsbeheer ingevuld. Voor de kwetsbaarheid van
het rioleringsbeheer wordt nagegaan hoeveel binnendienst mensen een significant deel van
hun tijd aan rioleringsbeheertaken besteden. De werkzaamheden van de binnendienst zijn
onderverdeeld in vijf hoofdgroepen van werkprocessen. Een werkproces beschrijft datgene
wat we dagelijks doen. Voor een nadere toelichting bij de processen wordt verwezen naar de
Leidraad Riolering Module D2000
Natuurlijk zal een binnendienstmedewerker ook regelmatig buiten werkzaam zijn en een
buitendienstmedewerker regelmatig binnen te vinden zijn (bijvoorbeeld om zijn administratie
bij te werken). Vermeld op het tabblad kwetsbaarheid de inzet van medewerkers met ‘echte’
binnendiensttaken.

medewerkers(
binnendienst(

ervaring(en(
lee1ijd(

verdeling(werk3jd(
over(processen(
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Iedere gemeente geeft per binnendienstmedewerker aan hoe de gemiddelde tijdsbesteding
per week eruit ziet. Bovendien wordt de werkervaring en het benaderen van de
pensioengerechtigde leeftijd uitgevraagd. Let wel: deze persoonsgegevens worden niet in de
regiomonitor opgenomen. De uitvraag berekent zelfstandig hoeveel personen in totaal aan
een proces werken en ‘geeft dit door’ aan de regiomonitor. De namen van de medewerkers
worden voor eigen gebruik ingevuld om in komende jaren snel een update te kunnen maken.
Het tabblad kwetsbaarheid wordt ook ingevuld door waterschappen, drinkwaterbedrijven of
andere publieke uitvoeringsorganisaties, indien zij binnendienst taken op het gebied van
rioleringsbeheer uitvoeren. Alleen de medewerkers die deze binnendienst taken voor meer
dan een dag per week uitvoeren hoeven te worden vermeld.

N.B.:
Het is handig om de tijdbesteding van alle medewerkers met binnendiensttaken in te vullen.
Op basis daarvan wordt namelijk een goede raming van de bezetting in termen van FTE
verkregen voor de regio. Deze kan vergeleken worden met het landelijk gemiddelde (1,24 FTE
per 100 km systeembuis).

Toelichting kolom voor kolom
Medewerkers binnendienst

(G:) De namen van de medewerkers binnendienst riolering worden hier
opgenomen. De namen worden verder niet gebruikt in de monitor. In
volgende jaren is het handig als de namen zijn ingevuld, dan kunnen snel
de aanpassingen worden doorgevoerd.
(W:) Als het waterschap binnendienst taken uitvoert voor gemeenten op
het gebied van rioleringszorg, vult het waterschap hier de eigen
binnendienstmedewerkers in die deze taken uitvoeren.
(Uitvoeringsorganisatie:) Als een drinkwaterbedrijf of andere publieke
uitvoeringsorganisatie binnendienst taken uitvoert voor gemeenten op
het gebied van rioleringszorg, vult de uitvoeringsorganisatie hier de
eigen binnendienstmedewerkers in die deze taken uitvoeren.

Werkervaring riolering binnendienst <
5 jaar

Ja, indien de medewerker minder dan vijf jaar relevante werkervaring
heeft. Anders: nee.

Leeftijd

Ja, als de medewerker op 31 december van het peiljaar ouder is dan 60
jaar. Anders: nee

Uren per week

Verdeel de tijd die de medewerker besteedt aan rioleringszorg over de
vijf genoemde processen (strategie, vervanging, onderhoud, monitoring,
procesondersteuning; zie ook Leidraad module D2000)

Werkzaam totaal

Dit is een controlekolom. Hier kun je snel zien hoeveel tijd iemand per
week aan rioleringszorg besteed.
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3.5

Samenwerking

Wie vult wat in: zelfde als bij Kwetsbaarheid

Het tabblad ‘samenwerking’ wordt gebruikt om te bepalen in welke mate de kwetsbaarheid
afneemt doordat er goed wordt samengewerkt met andere gemeenten uit de regio, het
waterschap of met publieke uitvoeringsorganisaties (waaronder drinkwaterbedrijven).
Per werkveld (strategie, vervanging, onderhoud e.d.) wordt eerst gevraagd in welke mate het
beleid geharmoniseerd is. Als dit enigszins tot geheel het geval is, wordt gevraagd of de taken
dan zelfstandig uitgevoerd worden, gezamenlijk of als één organisatie. Afhankelijk van de mate
van harmonisatie en de wijze van samenwerking, wordt de capaciteit van collega organisaties
in de regio meegeteld bij het bepalen van het aantal mensen dat een significant deel van hun
tijd aan een proces werken.

Het veld met samenwerking is voor de eigen organisatie al vooraf ingevuld (‘volledige
samenwerking’). Iedere organisatie geeft vervolgens per collega-organisatie in de regio aan in
welke mate wordt samengewerkt. Praktisch gezien komt het erop neer dat een deelnemer
alle velden moet invullen. Zie ook de teller linksboven op het invulblad.

organisa.es*

Mate*van*
harmonisa.e*
Wijze*van*samenwerken*
(als*sprake*van*enige*tot*
gehele*harmonisa.e)*

werkprocessen*
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N.B.:
Maak gebruik van het toelichtingenveld in elke regel om volgend jaar de gegeven scores te
kunnen reproduceren.

Toelichting bij de invulsheet
De mate van samenwerking wordt ingevuld in een tabel met op de
verticale as de vijf hoofdprocessen (strategie, vervanging, etc.) en op de
horizontale as de spelers in de regio (gemeenten, waterschap(pen) en
eventueel drinkwaterbedrijf en uitvoeringsorganisatie(s)
Voor welk deel van het proces is er
sprake van harmonisatie van
uitgangspunten (eerste vraag bij elk
hoofdproces)

Geef hier aan in welke mate uitgangspunten en werkwijzen binnen het
proces gelijk zijn getrokken met de collega’s in de regio, waardoor
overnemen van taken inhoudelijk gezien eenvoudig mogelijk wordt. De
mate van harmonisatie wordt per collega organisatie in de regio
ingevoerd. Immers dit kan verschillen tussen organisaties.
1=niet, 2=voor een klein deel, 3=voor een groot deel, 4=volledig.
De harmonisatie met de eigen organisatie staat altijd op 4 ingevuld.

Tweede t/m vierde vraag per proces
(aard van de samenwerking)

Voor het deel van de taken waarvoor sprake is van enige vorm van
harmonisatie wordt aangegeven hoe uitvoering plaatsvindt: (1) uit
(laten) voeren door gemeente zelf, (2) samen met andere gemeenten uit
(laten) voeren of (3) uit (laten) voeren alsof je 1 organisatie bent
(herverdelen van taken binnen de regio). Om de wijze van uitvoeren aan
te geven worden 10 punten verdeeld over de drie mogelijkheden.
Als de processen in grote mate zijn geharmoniseerd (bovenliggende
vraag is beantwoord met 3) dan vul je de onderliggende vragen in voor
dat deel waarvoor de harmonisatie een feit is. Als je voor de helft van de
taken binnen het proces de taken zelfstandig uitvoert en voor de andere
helft via gezamenlijke projecten, dan vul je hier 5-5-0 in.
Als ingegeven wordt dat er geen sprake is van harmonisatie (antwoord
bovenliggende vraag=1) wordt hier automatische drie maal 0 ingevoerd.
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4

Afronden

Bij het afronden van de uitvraag:
- controleer of de uitvraag volledig is ingevuld (zie tellers linksboven in de uitvraag)2
- sla de uitvragen (2010 en peiljaar) op met de afgesproken naamgeving
- stuur de ingevulde uitvragen naar de monitor-coördinator in de regio

Omdat waterschappen geen systeemkenmerken invullen, hoeven zij de monitor maar voor 97% in te vullen.
Drinkwaterbedrijven en publieke uitvoeringsorganisaties voor 54% (alleen gegevens over kwetsbaarheid en
samenwerking)

22
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