
 

 

Samenvatting van de resultaten van de Bedrijfsvergelijking 2015 van de zuiveringtechnische werken in Nederland 

 en in het bijzonder van waterschap Scheldestromen (WS). 

 

Prestaties 

Het waterschap Scheldestromen beheert in totaal 

16 rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi’s). 50 

milj. m³ afvalwater wordt getransporteerd via 

persleidingen (ca. 533 km) en vrijvervalriolering 

(ca. 36 km) door middel van 158 rioolgemalen naar 

deze rwzi’s.  

 

Transport van afvalwater 

Het waterschap heeft afspraken gemaakt met de 

gemeenten over de hoeveelheid te zuiveren 

afvalwater. Het voldoen aan afnameverplichting 
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stabiliseert zich landelijk ten opzicht van 2012. Bij 

WS is de afnameverplichting licht gestegen door de 

uitbreiding van een aantal grotere rioolgemalen. 

Een speerpunt uit de vorige bedrijfsvergelijking 

betrof meer inzicht in het aandeel 

rioolvreemdwater en hemelwater van de totale 

aanvoer. Nog niet alle waterschappen hebben dit 

inzicht kunnen geven. Uit deze resultaten blijkt een 

gemiddeld percentage voor rioolvreemdwater van 

13%. Voor WS is dit aandeel 18%. Binnen SAZ+ is 

dit een belangrijk aandachtspunt. Het aandeel 

hemelwater is landelijk 34% en voor WS is dit 

aandeel 39%. Waarschijnlijk is het aangesloten 

verhard oppervlak bij het waterschap hoger in 

vergelijking met de andere waterschappen. 

Afkoppelen van verhard oppervlak is al jarenlang 

een aandachtspunt binnen WS. In de verschillende 

optimalisatiestudies worden hierover nadere 

afspraken gemaakt. 

Zuivering afvalwater 

Landelijk is er een stijging te zien van de 

aangevoerde vuilvracht die deels is toe te schrijven 

aan bevolkingsgroei. Voor WS geldt een stabilisatie 

van de vuilvracht. De belastingsgraad van de rwzi’s 

is bij WS (71%) en dat is veel lager dan het landelijk 

gemiddelde (85%). Bij het waterschap zijn een 

groot deel van de rwzi’s ontworpen op het 

toeristenseizoen. Gemiddeld hebben de rwzi´s 

hierdoor een lagere belastingsgraad.  

Het inzicht in een sterk fluctuerende discrepantie is 

benoemd als landelijk speerpunt. Hiervoor is 

onderzoek gedaan naar de meetnauwkeurigheid 

van de vuilvracht. Op basis van de fosfaatbalans 

over de rwzi’s blijkt dat de meetnauwkeurigheid 

voor het waterschap ruim voldoende is. De lage 

discrepantie van WS (3%) samen met een 

adequate inning van de zuiveringsheffing 

bevestigen deze lage meetfout. 

De zuiveringsprestaties van de rwzi’s zijn landelijk 

ligt gestegen. Voor WS is de fosfaatverwijdering 

verbeterd met 3% door een adequatere aansturing 

van de processen. Het fosfaatrendement ligt wel 

lager dan het landelijk gemiddelde, omdat het 

gebruik van chemicaliën en daarmee de kosten 

voor het zuiveren worden gestuurd op het 

wettelijk vereiste verwijderingsrendement van 

75%. 

Het nalevingspercentage (voldoen aan 

lozingseisen) is in 2015 hoog gebleven door een 

beperkt aantal lichte overschrijdingen van de 

grenswaarde met een beperkte invloed op het 

totale gebied. 

Het ontwateringsresultaat is landelijk stabiel 

gebleven. Door extra aandacht is dit bij WS iets 

toegenomen. Deze verbetering zal zich in de 

komende jaren naar verwachting door zetten door 

toepassing van struvietreactoren op de rwzi’s met 

slibontwatering. Uit innovatieonderzoek naar de 

effecten van de struvietreactor op de rwzi 

Terneuzen is namelijk gebleken dat de 

slibontwatering stijgt met ca. 2,5%. Het bereikte 

ontwateringsresultaat tot 1 oktober 2016 is 

hierdoor nu reeds gestegen naar 24,4%. 

Kosten 

Het transporteren en zuiveren van afvalwater 

wordt betaald uit de zuiveringsheffing die 

inwoners, bedrijven en agrariërs met elkaar 

opbrengen.  

Kosten ontwikkeling 

De exploitatiekosten van zuiveringtechnische 

werken bedroegen in 2015 landelijk € 1.013 milj. 

Ten opzichte van 2012, waarover de vorige 

bedrijfsvergelijking ging, zijn de kosten gedaald 

(toen: €  1.040 milj.). De inflatie in deze jaren was 

totaal 4,1%, zodat in reële zin sprake is van een 

daling van de kosten voor zuiveringtechnische 

werken met 6,7%. Bij WS zijn de kosten gestegen. 

Met inflatiecorrectie is in reële zin sprake van een 

kostenstijging met 0,5%. 

Een belangrijke oorzaak van de landelijke daling 

zijn lagere kapitaallasten (-€52 milj.). Deze lagere 

kapitaallasten zijn deels het gevolg van een 

rentevoordeel door lagere rente op de geld- en 

kapitaalmarkt en hebben daarnaast hun oorsprong 

in de steeds intensievere toepassing van 

assetmanagementprincipes. In dat kader wordt na 

onderzoek nogal eens besloten om 

zuiveringtechnische werken later te gaan 

vervangen dan oorspronkelijk gepland. De 

onderhoudskosten nemen dan wel toe (met € 11 

milj., 8,7%) maar per saldo is sprake van een 

financieel voordeel omdat meer wordt bespaard 

op afschrijvingskosten.  De kostenstijging op 

onderhoud is bij WS (1,7%) minder sterk gestegen 

dan bij de andere waterschappen (8,7%). 

WS heeft nog te maken met stijgende 

kapitaallasten (€ 572.000). Het effect van de 

rentedaling is minder dan overige waterschappen 

(€ 116.000). WS had in 2012 de laagste 

omslagrente 2,66%, deze is in 2015 gedaald naar 

2,44% hiermee staan we op de 3e plaats. In 2016 is 

in de begroting gerekend met een omslagrente van 

2,01%. Hollands Noorderkwartier heeft nu het 

laagste rentepercentage, deze is van 4% naar 

2,20% gedaald. 

Een andere oorzaak van de lagere kosten van 

zuiveringtechnische werken landelijk zijn lagere 

energiekosten. Deze zijn ten opzichte van 2012 



 

 

met € 7 milj. gedaald. Ruim de helft van het 

voordeel (€ 3,8 milj.) is een prijsvoordeel. Het 

overige deel is het gevolg van minder 

energieverbruik. De ontwikkelingen op het gebied 

van eigen energieopwekking, onder andere in 

energiefabrieken, dragen hieraan bij.  

 

Ook bij de WS zijn de energielasten gedaald 

(11,8%), door een prijsvoordeel en een lager 

energieverbruik door de verbouwing van RWZI 

Terneuzen in het kader van de slibstrategie 

Scheldestromen. Hierdoor zijn ook de kosten voor 

de activiteit verwerken van slib gedaald. 

Een kostenverhogende factor ten opzichte van 

2012 zijn landelijk de toegerekende kosten van 

centrale ondersteunende functies binnen het 

waterschap, zoals huisvesting, ICT, P&O en 

financiën. Deze kosten zijn € 12 milj. hoger dan in 

2012, veelal door een herijking van de 

verdeelsleutels van de toerekening van de kosten 

van ondersteuning.  

Bij WS is deze kostenpost de belangrijkste stijging 

van de kosten (75%, € 918.000). 

 

Zuiveringsheffing 

De heffing is bij WS minder gestegen ten opzichte 

van het gemiddelde van de andere waterschappen. 

De doelstelling uit de Strategienota 2015-2019 in 

relatie tot de positie op basis van de 

zuiveringsheffing (middenmoot: 10-15 positie) is  

voor 2015 gerealiseerd (13de).  

Duurzaamheid 

Afvalwater wordt gezien als een waardevolle bron 

waaruit energie en grondstoffen gewonnen 

kunnen worden. Uit 85% van het geproduceerde 

zuiveringsslib wordt energie gewonnen door het te 

vergisten. 

MJA-3  

De waterschappen nemen actief deel aan de 

Meerjarenafspraken Energie-Efficiency. Daarnaast 

hebben de waterschappen een Klimaatakkoord 

gesloten met het Rijk. De belangrijkste afspraken 

zijn: 

• 30% energie-efficiency (2005-2020) 

• 40% zelfvoorzienend eigen energieproductie 

• 100% duurzaam inkopen. 

De energie-efficiency is over de afgelopen periode 

(2012-2015) jaarlijks gemiddeld met 3,1% 

toegenomen. Voor WS is dit 3,1% door 

slibstrategiemaatregelen op de rwzi Terneuzen en 

de stoomturbines bij de SNB. 

De eigen energieproductie is landelijk toegenomen 

naar 32% en voor WS is deze toegenomen naar 

34%. Na realisatie van het project Energiefabriek 

Walcheren zal ook hier het gestelde doel voor 

zuiveringtechnische werken worden behaald. 

Chemicaliënverbruik 

Het gebruik van ijzerzouten voor de defosfatering 

in de waterlijn is sterk verlaagd. Landelijk met 15% 

en WS zelfs met 25%. Overigens betekent dit nog 

niet dat in de Strategienota gestelde doelstelling 

voor het beperken van het verbruik chemicaliën 

wordt gehaald, omdat het verbruik aan 

polyelektrolieten voor de ontwatering van 

zuiveringsslib nog steeds toeneemt. Voor het 

waterschap is dit een gevolg van de omschakeling  

op de rwzi Terneuzen van een kamerfilterpers naar 

een zeefbandpers.  

 

 

De verwachting is dat de dosering gaat afnemen en 

het ontwateringsresultaat gaat verbeteren door de 

toepassing van struvietreactoren op de 3 grotere 

rwzi’s. 

Het landelijke verbeterpunt de toename van het 

polyelektrolietverbruik voor de slibontwatering is 

nader onderzocht. In 2015 is het verbruik 

gestabiliseerd na een stijging van 30% in 2012 ten 

opzichte van 2006. 

 




