
  Versie 2   

 
 

 
Waterschap Scheldestromen 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Rapportage  
afvalwaterketen 

2017 

Datum : donderdag 18 juli 2018 
Versie : 2.0 
Registratienummer: 2018013191 
 
Behandeld in db:  

Behandeld in commissie WB: 
Behandeld in av:  



  Versie 2   

 
 

 
Waterschap Scheldestromen 2 
 

De rapportage Afvalwaterketen heeft tot doel de resultaten over het afgelopen jaar te rapporte-
ren en te evalueren. De evaluatie wordt gerelateerd aan de doelstellingen uit de Beleidsnota Af-
valwaterketen 2016-2021 en het operationele KAM-, energie- en assetmanagementsysteem. De 
evaluatie past in de PDCA-cyclus waarmee de afdeling stuurt en aangestuurd wordt.  
 
De dagelijkse sturing van de prestaties van de verschillende installaties wordt uitgevoerd door 
de operators op basis van metingen, bemonsteringen en analyses van processen en deelproces-
sen. Binnen de regio’s worden de prestaties besproken en indien nodig bijgestuurd om de eisen 
op operationeel niveau te kunnen behalen. De prestaties van alle installaties tezamen worden op 
afdelingsniveau getoetst om te controleren of de gestelde jaardoelstellingen worden behaald. 
Afwijkingen worden toegelicht, geanalyseerd en waar nodig worden op tactisch niveau bijge-
stuurd om de doelstellingen te behalen (zie Tabel 1 Prestatie-indicatoren afdeling Zuivering- en 
Installatiebeheer). Op directie/bestuursniveau vindt daarnaast ook nog een driemaandelijkse 
rapportage plaats met als doel te sturen op de verschillende processen op strategisch niveau. 
 
In relatie tot de beleidscyclus wordt 1 keer per 3 jaar een evaluatie opgesteld om over de in de 
Strategienota Afvalwaterketen uitgezette koers te rapporteren, deze te verifiëren en bij te stel-
len. Voor de Strategienota Afvalwaterketen 2012-2021 is dit voor het eerst gedaan in 2015. Op 
basis hiervan is het beleid geactualiseerd en vastgelegd in de Beleidsnota Afvalwaterketen 2016-
2021. 
 
De rapportage Afvalwaterketen wordt voor het eerst als een soort verkorte versie uitgebracht 
waar enkel de prestaties op hoofdlijnen worden gerapporteerd en waarbij nader wordt ingegaan 
op de directiebeoordeling wordt opgesteld als onderdeel van het Kwaliteitsmanagementsysteem 
van de afdeling Zuivering- en Installatiebeheer. Voor het energiemanagementsysteem wordt een 
aparte directiebeoordeling opgesteld en zijn niet verwerkt in dit rapport. 
De kengetallen per rwzi en rg worden apart gerapporteerd in de rapportage Afvalwaterketen 
2017 in Getallen. 
 
Figuur 1 geeft inzicht in de vorderingen van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen uit 
de Beleidsnota afvalwaterketen 2016-2021. 
De vorderingen van de prestaties ten opzichte van de uitgangssituatie die gestoeld is op 2011 
zijn te lezen. De vorderingen gaan gestaag richting de doelstelling voor 2021. Voor een aantal 
prestaties geldt dat reeds wordt voldaan aan de doelstellingen voor 2021.  
 
Kwaliteitsbewust en kostenefficiënt (beter met minder) 
Deze kostenindicatoren zijn afkomstig uit de bedrijfsvergelijking 2015. In de evaluatie van deze 
bedrijfsvergelijking 2015 is aangegeven dat de kostendaling bij andere waterschappen een 
gevolg is van sterke rentelastendaling. Over het jaar 2018 vindt wederom een 
bedrijfsvergelijking plaats. In 2019 wordt de rapportage verwacht en dan wordt pas weer 
duidelijk hoe de kosten van ons waterschap zich ten opzichte van de andere waterschappen 
ontwikkelen. 
 
De zorgplicht wordt adequaat vervuld 
De prestatie-indicatoren Afnameverplichting en Nooduitlaten rioolgemalen geven een beeld over 
het functioneren van het transportsysteem. In 2017 heeft het transporsysteem goed 
gefunctioneerd. 
De indicatoren Voldoen aan vergunningen Wet Milieubeheer en Waterwet en Rwzi’s met 
voldoende capaciteit geven een beeld over het functioneren van de zuiveringsinstallaties. Bij 
afronding van de investeringsprojecten in 2021 zijn alle rwzi’s instaat het aangeboden 
afvalwater adequaat te verwerken. De lagere score voor voldoen aan vergunningen wordt met 
name veroorzaakt door een aantal biogasspuien op de rwzi Walcheren. Na de realisatie van de 
Energiefabriek Walcheren zal het risico op een biogasspui zeer sterk verminderd zijn. 
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Duurzame taakuitoefening 
Het chemicaliën gebruik op de rwzi’s is sinds 2011 sterk gedaald door de realisatie van de maat-
regelen van Slibstrategie en maatregelen voor de Energiefabriek Terneuzen. De effecten van de 
Energiefabriek Walcheren worden pas over 2018 zichtbaar. De prestatie-indicator Productie van 
grondstoffen wordt grotendeels bepaald door de fosfaatterugwinning uit het vliegas bij de Slib-
verwerking Noord-Brabant. Zodra de fabriek in Duinkerke gereed is zal ca. 80% van het fosfaat 
dat wordt aangevoerd op onze rwzi’s worden teruggewonnen (ca. 200 ton P) 
Per saldo hebben de maatregelen in 2017 geleid tot een efficiencyverbetering van 2,4% (doel-
stelling is 2%). In het Energie Efficiënte Plan was voor 2017 een efficiencyverbetering gepland 
van 2,6% (zeker) tot 3,83 (zeker+voorwaardelijk). De jaarlijkse doelstelling is dus gehaald maar 
de prestaties blijven achter op de verwachtingen. Het percentage eigen energieopwekking is in 
2017 gestegen van 23,3% naar 29,3%. 
 
Afvalwaterketen staat het bereiken van de ecologische doelen voor watersystemen niet in 
de weg 
De kwaliteit van het effluent voldoet aan de gestelde normen. Zowel de fosfaat- als stikstofver-
wijdering zijn hoger dan de gestelde gebiedsrendementen van 75%. In 2017 heeft driemaal een 
overschrijding plaatsgevonden van de Waterwet. Voldoen aan lozingseisen scoort daardoor op 
99%. 
 
Samenwerking SAZ+ (bron: ‘Jaarverslag 2017 Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland’) 
 
Visie waterketen Zeeland 
De SAZ+ had een visie op de afvalwaterketen. Naar aanleiding van de toetreding van Evides Wa-
terbedrijf is deze verbreed tot een visie op de hele waterketen. 

Zuiveringsheffing

Directe kosten transport

Directe kosten zuiveren

Directe kosten slib
verwerken

Voldoen aan lozingseisen

Fosfaatverwijdering

Stikstofverwijdering

Waterkwaliteitspoor

Energie-efficiency (MJA3)

Energie-opwekking

Chemicaliën gebruik

Productie van
grondstoffen

Afnameverplichting

Rwzi's met voldoende
capaciteit

Voldoen aan vergunningen
Wm/Ww

Nooduitlaten
rioolgemalen

Best mogelijke score Doel 2021 Situatie 2011 2017

Figuur 1 Prestatie-indicatoren Afvalwaterketen 
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De visie van de SAZ+ is als volgt. 
De SAZ+ werkt aan een betrouwbare waterketen waarbij: 
• De gebruiker centraal staat; 
• De volksgezondheid gewaarborgd is; 
• De inrichting klimaatbestendig is; 
• Energie, grondstoffen en water worden hergebruikt; 
• Participeren in ruimtelijke planvorming vanzelfsprekend is; 
• Het beheer van de waterketen aantoonbaar doelmatig is, en 
• Kennis en capaciteit worden ontwikkeld. 
 
Uitvoering Quick Scan kwetsbare locaties 
De werkgroep programmalijn 1 heeft een QuickScan uitgevoerd naar locaties in stedelijk gebied 
die mogelijk kwetsbaar zijn voor de weerbeelden kort hevig nat, langdurig nat of langdurig 
droog. Met de Quick Scan is een globaal beeld ontstaan van de maatregelen die moeten worden 
genomen om schade aan panden te voorkomen als gevolg van de genoemde weerbeelden en de 
investeringen die hiermee gemoeid zijn. 
Sturing in de waterketen 
Alle gemeenten zijn aangesloten op drie centrale hoofdposten met AquaView++. Dankzij dit sys-
teem is het mogelijk om gemeentelijke gemalen en waterschapsgemalen met elkaar te laten 
communiceren. Het gevolg is dat er ineens potentie ontstaat om riooloverstortingen te beper-
ken, te besparen op energiekosten en de zuiveringen beter te laten functioneren. Dit biedt 
goede kansen om vanuit de visie “beheer de waterketen als ware er sprake van één systeem en 
één partij” gemalenbeheer op grotere schaal binnen de SAZ+ te operationaliseren. 
Gezamenlijk rioolbeheer Bevelanden/Tholen 
De Bevelanden en Tholen hebben de koppen bij elkaar gestoken over de uitvoering van gezamen-
lijk gemalenbeheer. Wat er exact onder het beheer zal gaan vallen, staat nog niet vast. In 2018 
zal hier een besluit over worden genomen. 
Pilot beheer rioolgemalen Middelburg 
Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg zijn met elkaar in gesprek over de uitvoe-
ring van een pilot waarbij alle rioolgemalen van de gemeente worden onderhouden door het wa-
terschap. In 2018 zal worden besloten of de pilot doorgang kan vinden. 
Intentieverklaring Samenwerken in de openbare ruimte  
Op 8 november 2016 heeft de werkgroep een symposium “Samenwerking in de openbare ruimte 
in relatie tot de ondergrondse netwerken” georganiseerd. Partijen waren erg enthousiast over 
de mogelijkheden die er zijn om de uitvoering van ondergrondse werken in de openbare ruimte 
beter op elkaar af te stemmen. Vastgesteld werd dat het delen van geplande werkzaamheden en 
het scheppen van kaders voor de operationele samenwerking, op korte termijn zal bijdragen aan 
een betere samenwerking. Op 23 november 2017 heeft dit initiatief geresulteerd in de onderte-
kening van de intentieverklaring “Samenwerken in de openbare ruimte” door Evides Waterbe-
drijf, Delta Netwerkgroep, VZG, waterschap Scheldestromen en de SAZ+. Dit dient als opstap 
voor het opstellen van een convenant. 
Inzameling medicijnresten 
Naar landelijk voorbeeld is vanaf eind 2017 een Zeeuws brede proefperiode van twee jaar ge-
start voor de inzameling van niet gebruikte medicijnen. Inwoners kunnen hun medicijnresten in-
leveren bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen die vervolgens deze medicijnresten af-
leveren op de milieustraat. Door deze pilot komen naar schatting 3,5 ton minder medicijnresten 
in het afvalwater terecht. De kosten van deze inzameling komen ten laste van de SAZ+. 
 
Bijzonderheden 2017 
In 2017 zijn een tweetal grootschalige ombouwprojecten gestart. De Energiefabriek Walcheren 
die na de ombouw meer energie gaat produceren dan dat de rwzi zelf gebruikt. De Nereda-in-
stallaties op de rwzi Breskens. 
De biologische belasting in 2017 is totaal ca. 10% lager dan de jaren daarvoor. De verklaring hier-
voor wordt gezocht in het afhaken van bedrijven en omdat de meet- en bemonsteringsdagen 
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hebben in 2017 ten opzichte van andere jaren meer op regendagen hebben plaatsgevonden. Het 
debiet op bemonsteringsdagen ligt in 2017 veel hoger dan andere jaren, terwijl het gemiddelde 
dagdebiet ongeveer gelijk is aan andere jaren. De representativiteit voor het aangevoerde afval-
water van deze bemonsteringen is in 2017 minder dan andere jaren. 
 
Managementsystemen 
Het Kwaliteitsmanagementsysteem heeft enkel betrekking op de afdeling Zuivering- en Installa-
tiebeheer. De afdeling Zuivering- en Installatiebeheer streeft in haar bedrijfsvoering naar een 
proces van continu verbeteren. Als middel hiervoor wordt gewerkt volgens een integraal KAM-
managementsysteem dat gebaseerd is op normen NEN-ISO 9001, OHSAS 18001 en NEN-EN-ISO 
14001 die de aandachtsgebieden Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu beschrijven.  
Om deze continue verbetering te bereiken wordt onder andere een jaarcyclus doorlopen waarin 
de bedrijfsresultaten en de bedrijfs- en KAM-processen periodiek worden gemeten, geëvalueerd, 
en waar nodig bijgesteld. 
 
In 2017 is het energiemanagementsysteem voor heel het waterschap ingevoerd. Energiemanage-
ment wordt door een waterschapsbreed energieteam geregeld. Over 2017 heeft ook een eerste 
directiebeoordeling plaatsgevonden. 
 
Eindoordeel van het energieteam is dat het energiemanagementsysteem (EnMS) afdoende functi-
oneert, maar dat verbeteringen nodig zijn om het gedachtegoed achter beter geïmplementeerd 
te krijgen in de organisatie en zo ook in de toekomst jaarlijks minimaal 2% energie-efficiëntie te 
bereiken. 
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Strategische doel Kritische Succes Factor Prestatie Indicator ("tabblad PI-overzicht"). norm 2017 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Voldoen aan WVO vergunning Nalevingpercentage 100% 99,4 99,8 99,7 99,9

Voldoen aan lozingenbesluit WVO Stedelijk 

Afvalw ater.
Fosfaatverw ijdering  > 75% 90,6 83,3 85,9 87,5 84,5 84,8 83,8 81,3 79,5 80,1 80,7 80,4

Voldoen aan lozingenbesluit WVO Stedelijk 

Afvalw ater.
Stikstofverw ijdering > 75% 79,5 74,8 77,1 79,5 79,8 81,7 81,6 80,8 80,1 80,7 80,7 80,1

Voldoen aan lozingenbesluit WVO Stedelijk 

Afvalw ater.
CZV-verw ijdering > 85% 90,2 89,9 90,0 90,8 91,0 91,2 90,9 90,1 89,6 89,7 89,8 89,3

Voldoen aan Wabo Aantal overtredingen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4

Voldoen aan Activiteitenbesluit Aantal overtredingen 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3

Beheren van slibverw erkingsinstallaties. Droge stofgehalte ontw aterd slib. 24 23,5 23,3 23,0 23,1 23,2 23,6 23,8 23,9 24,3 24,3 24,4 24,3

Preventief onderhoud gereed 85% 18 51,7 84,0 99,0

Voortgang planning preventief 80% 88 86,8 75,7 85,0

Voortgang planning bijkomend 60% 58 56,7 57,2 66,0

Beschikken over adequate infrastructuur 

transporteren van afvalw ater Aantal nooduitlaten (tabblad "Aantal nooduitlaten").
0 0 0 0 0

Voldoen aan de afgesproken bandbreedte per 

peilgebied

Aantal afw ijkingen peilbeheer als gevolg van 

technische storingen (tabblad afw ijkingen 

peilbeheer").

5 0 0 0 0

Voldoen aan afnameverplichting

in hoeverre de transportcapaciteit van de

gemalen is afgestemd op de met de gemeenten 

overeengekomen verplichting voor afname van 

het afvalw ater.

98% 98,3

Goed in de maatschappij staan
Goede relatie met burger / omw onenden 

technische installatie Responstijd na klacht
100% 100 100 100 100

Geen ongevallen Aantal ongevallen met verzuim 0 0 0 0 0

Laag ziekteverzuim % ziekteverzuim
ZI < WS-

gemiddeld

2,68%

< 

4,01%

3,17%

<

4,01%

3,56%

<

3,95%

3,66

<

3,94

Uitvoeren primaire taak volgens 

w et- en regelgeving

Tevreden klanten

Gemotiveerde en betrokken 

medew erkers

Uitvoeren primaire taak tegen 

laagst maatschappelijke kosten

Beschikken over adequate infrastructuur 

geautomatiseerde w aterkw antiteit- en 

w aterkw aliteitsobjecten

Tabel 1 Prestatie-indicatoren afdeling Zuivering- en Installatiebeheer 
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