
Geacht bestuur, 

Met onze brief van 20 oktober hebben we u geïnformeerd over het onderzoek over de stand van 
zaken van assetmanagement. De rapportage benoemt o.a. de te realiseren eindsituatie, de 
zogenaamde proactieve fase waarin er sprake is van een continue afweging tussen prestaties, kosten 
en risico’s. Hiervoor moet WDODelta o.a. de strategische en tactische planvorming op orde hebben. 
Onderdeel van de tactische planvorming is het assetmanagement plan (AMP) voor transportleidingen. 
We beheren 470km aan leidingen die afvalwater vanaf een gemeentelijk overnamepunt naar de rwzi’s 
transporteren.

Een AMP vormt een vertaalslag van beleid, strategie en doelstellingen naar de operationele 
activiteiten. De afwegingen tussen prestaties - kosten - risico’s worden transparant en leveren zo input 
aan de meerjarenbegroting. Het AMP transportleidingen is onlangs ambtelijk afgerond en is het eerste 
AMP dat we in gebruik hebben, we delen hier graag de resultaten met u.

Door dit AMP leveren risicoprofielen en restlevensduur nu waardevolle input op het 
investeringsadvies, en zijn de verwachte kosten om onze transportleidingen op orde te houden voor 
de komende 7 jaar gedaald van € 29.107.000,- naar € 23.052.000-. Zo werken we doelmatig en zijn 
de prestaties, risico’s en kosten in balans. Deze maatregelen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. 
Ook al gaat het hier om kapitaalintensieve inspecties, met de uitkomsten voor transportleidingen 
kunnen kostbare investeringsuitgaven en materiaalgebruik naar achter geschoven worden.

Bij het realiseren van het AMP transportleidingen hebben o.a. de volgende ontwikkelingen 
plaatsgevonden:

 Kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en bijbehorende doelstellingen zijn gedefinieerd, 
waardoor het op tactisch en operationeel niveau inzichtelijk wordt of de prestaties van de 
assets ook bijdragen aan de strategische doelstellingen uit de Watervisie;

 Ook besteedt het AMP aandacht aan de monitoringsactiviteiten, onderhoudstactieken en 
risico-inventarisaties om het risico gestuurd beheer en onderhoud van de assets gestalte te 
geven;

 De opgedane inzichten uit diverse analyses (o.a. een storingsanalyse) hebben tot een 
verfijning geleid van risico-inventarisaties en beheersmaatregelen;

 Uit de restlevensduur inspecties hebben we geleerd dat de assets vaak langer meegaan dan 
de technische levensduur ons voorschreef, zonder dat risico’s te veel toenemen;
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 Uit de risico-inventarisatie is naar voren gekomen dat de volgende vier transportleidingen een 
“hoog” risicoprofiel hebben: 

o Holtenbroek – RWZI Zwolle, 
o Thijssengracht – RWZI Steenwijk, 
o Wittelte – RWZI Dieverbrug en 
o Blauwe Hand – RWZI Steenwijk. 

Bij deze leidingen is de kans en/of de impact van een breuk groot. 
 Vandaar dat we o.a. de volgende maatregelen paraat hebben: 

o Een calamiteiten plan zodat het duidelijk is wie (zowel intern als extern) welke acties 
uitvoert in het geval van een breuk; 

o Verder uitwerken effectrapportage bij breuk voor leiding Holtenbroek – RWZI Zwolle
o Vervanging van de volgende leidingen of leidingdelen:

 Wittelte – RWZI Dieverbrug en 
 Blauwe Hand – RWZI Steenwijk. 

o We meten halfjaarlijks de staat van de stalen zinkers om de kans te verkleinen;
o We plaatsen o.a. afsluiters, T-stukken om de gevolgen van een breuk te beperken;
o Voeren elke 5 jaar inspecties uit om daadwerkelijke degradatie vast te stellen.

Door de periodieke actualisatie van dit AMP zal het beeld voor de komende jaren steeds scherper 
worden, het AMP is daarmee een levend document. Voor de volgende versie worden de nieuwe 
(duurzaamheids)doelstellingen uit de watervisie ook als input gebruikt. Tevens zal de methodiek 
voorbeeld dienen voor het AMP RWZI’s en AMP rioolgemalen. Dit AMP draagt bij aan het bereiken 
van de eerder benoemde proactieve fase. Assetmanagement wordt de komende jaren verder 
uitgewerkt en toegepast.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
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E. de Kruijk D.S. Schoonman 


