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1. Advies 

Voorliggend advies vormt de afronding van fase twee van het project ‘Duurzame 
Sanitatie Blankenham’. Op basis van verschillende argumenten en input van 
bestuurders en bewoners stelt de werkgroep voor: 
 
“Aangezien de kosten voor beide alternatieven globaal vergelijkbaar zijn adviseert de 
projectgroep te kiezen voor de aanleg van natuurlijke decentrale systemen om 
daarmee invulling te geven aan onze duurzaamheidsambities. Daarbij geldt dat er 
voorts lokaal draagvlak voor deze oplossing is en de maatregel bijdraagt aan de 
landelijke exposure. Wij adviseren om eerst het traject Blankenham – Baarlo her in te 
richten en het overige deel het drukriool voorlopig (tot de resultaten en ervaringen van 
de vier kernen bekend zijn) in stand te houden.” 

 
Daarbij adviseren wij u dan om: 

• de onderliggende notities vast te stellen; 
• de projectgroep te vragen fase 3 (uitvoering) ter hand te nemen zoals 

verwoord in hoofdstuk 9 van deze notitie. 
 

1.1. Toelichting op het advies 

Aan dit advies is een lange voorbereidingstijd voorafgegaan waarin samen met de 
meest betrokken belanghebbenden – de bewoners en betrokken landbouwers – en 
met hulp van landelijke kennisinstellingen, is gezocht naar een manier om het 
afvalwater in het gebied van Blankenham in de toekomst op doelmatige en duurzame 
manier te verwerken. Op grond van het uitgevoerde onderzoek komen we tot de 
conclusie dat: 

• de totale kosten (op basis van de levenscyclus) van zowel drukriool als 
het natuurlijk alternatief globaal met elkaar vergelijkbaar zijn (exclusief 
kosten voor effecten van risico’s en monitoring); 

• het natuurlijk alternatief past binnen de vigerende wet- en regelgeving; 
• de waterkwaliteit bij uitvoering van het natuurlijk alternatief niet significant 

nadelig wordt beïnvloed; 
• het natuurlijk alternatief ten aanzien van duurzaamheid hoger scoort dan 

drukriool. 
 

Bij de keuze voor de natuurlijke zuiveringen gelden de volgende overwegingen: 
• het energieverbruik van natuurlijke systemen is lager en nutriënten 

kunnen door gebruik van geoogst biomassa weer terug worden gebracht 
in de voedselketen; 

• natuurlijke zuiveringen hebben een kortere afschrijvingstermijn dan 
drukriool, hierdoor kan adequater gereageerd worden op toekomstige 
nieuwe ontwikkelingen in het afvalwaterbeheer en kunnen eventuele 
nieuwe zuiveringstechnologieën worden geïmplementeerd; 

• veel ervaring kan worden opgedaan met betrekking tot een meer 
duurzame sanitatie in het buitengebied; op grond daarvan kan in de 
toekomstige waterketenplannen beleid voor het buitengebied worden 
geformuleerd; 

• natuurlijke zuiveringen mogen rekenen op lokaal draagvlak daarnaast 
draagt de aanleg van natuurlijke zuiveringen bij aan de lokale 
betrokkenheid van de bewoners waardoor de relevantie van zowel de 
besteding van de riool- als de zuiveringsheffing meer zichtbaar wordt; 
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• natuurlijke zuiveringen maken het mogelijk na te gaan, door een pilot, of 
helofytenfilters geschikt kunnen worden gemaakt voor de verwerking van 
erfafspoelwater van landbouwbedrijven; daarmee kan voor de landbouw 
in de toekomst een interessant perspectief worden geboden; 

• de aanleg van natuurlijke zuiveringen biedt de mogelijkheid te 
onderzoeken hoe afvalwatersystemen in de agrarische bedrijfsvoering 
kunnen worden geïntegreerd en kringlopen kunnen worden gesloten; 

• het verwijderingsrendement van microverontreinigingen en 
ziekteverwekkers bij een natuurlijk systeem is over het algemeen hoger 
dan bij een RWZI waardoor deze systemen beter voorbereid zijn op de 
mogelijke toekomstige regelgeving; 

• de aanleg van natuurlijke zuiveringen staat garant voor een grote mate 
van exposure en is een voorbeeld hoe gemeente en waterschap innovatie 
en duurzaamheid in de waterketen vorm geven; 

• het onderzoek en de communicatie zullen mede vanuit de landelijke 
partijen (zoals STOWA/RioNED) worden vormgegeven.  
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2. Aanleiding en doelstelling voor het project Duurzame Sanitatie 
Blankenham 

Het drukriool in Blankenham is aan het einde van zijn technische levensduur. Op korte 
termijn zijn daarom grote investeringen nodig. Nieuwe kennis en technologie bieden 
kansen om afvalwater ook op andere manieren te verwerken en daarbij in te spelen 
op recente beleidsontwikkelingen in de waterketen. Verhoging van de effectiviteit, 
doelmatigheid en verduurzaming staan daarbij centraal. Daarbij is er de mogelijkheid 
bij te dragen aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
sanitatie. 
 
In de afgelopen periode is door de Gemeente Steenwijkerland, samen met het 
Waterschap Reest en Wieden en begeleid door STOWA/RioNED, LTO-noord en 
dorpsbelang nagegaan of met de huidige stand der techniek mogelijkheden zijn om 
tenminste kostenneutraal tot een meer duurzame sanitaire oplossingen te komen die 
tevens op draagvlak bij de gebruikers mag rekenen. Hiervoor is het project “Duurzame 
Sanitatie Blankenham” geïnitieerd. Het doel van het project is: 

1. na te gaan op welke wijze in de toekomst het afvalwater van Blankenham en 
omgeving kan worden ingezameld en verwerkt; 

2. op basis daarvan een verantwoorde keuze te maken voor een duurzame 
waterketen die kosteneffectief is en voldoet aan de eisen voor 
volksgezondheid en milieuhygiëne; 

3. draagvlak te creëren bij de gebruikers. 
 
Concreet betekent dat in detail wordt aangegeven hoe het systeem van inzamelen en 
verwerken van het afwater eruit komt te zien, wat daarvan de kosten zijn; hoe het 
beheer plaats gaat vinden en wat de gevolgen zijn op de waterkwaliteit en voor de 
gebruikers van het systeem.  
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3. Context 

Het project ‘Duurzame sanitatie Blankenham’ bevindt zich een sterk veranderende 
context waarin verschillende maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. 
Voorbeelden zijn het toegenomen duurzaamheidsbesef, de demografische 
ontwikkelingen (krimp), de toename van de aanspraak op de zelfredzaamheid van de 
samenleving, de ontwikkeling naar meer integrale oplossingen en een toenemend 
kostenbewustzijn. Maar ook toegenomen kennis, inzichten en beschikbaarheid van 
(nieuwe) technologie hebben hun doorwerking op de toekomst van onze waterketen.  
 
Daarnaast wordt de watersector, onder andere door de Rijksoverheid, steeds meer 
gemotiveerd samen te werken en concrete afspraken te maken over de toekomst van 
de sector in het licht van de bovengeschetste ontwikkelingen. Inmiddels zijn de nodige 
stappen gezet beleid, wet- en regelgeving te actualiseren en de efficiency door 
verdergaande samenwerking te verbeteren. Dit hoofdstuk schetst de belangrijkste 
bestuurlijke en beleidsmatige kaders en de meest relevante inzichten met betrekking 
tot (afvalwater)technologieën. 
 

3.1. De bestuurlijke en beleidsmatige context 

In het Bestuursakkoord Water (2011) hebben rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven besloten zich in te zetten voor een mooi, veilig, 
schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Zij 
willen dit bereiken door doelmatiger te werken, dat wil zeggen: goede kwaliteit tegen 
lagere kosten en minder bestuurlijke drukte.  
 
In de Routekaart Afvalwaterketen (2012) hebben gemeenten en waterschappen deze 
afspraken verder uitgewerkt. Hierbij zijn voor het landelijk gebied richtingen gegeven 
hoe zij in 2030 een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de samenleving. 
Dit door afval om te zetten in schone grondstoffen en energie en schoon water. De 
verwachting is dat in 2030 het landelijk gebied, naast de RWZI, ook kleinere 
behandelingsinstallaties heeft voor afgelegen woningen. Daarnaast is het de 
verwachting dat in 2030 lokale landbouwbedrijven nutriënten terugwinnen en 
gebruiken.  
 
Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer - DAW (2013) onderkent LTO samen met 
de Unie van Waterschappen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
toekomstige waterbeheer. Met dit plan wil de agrarische sector een bijdrage leveren 
aan de wateropgaven en een economisch sterke en duurzame landbouw realiseren. 
Dit doet zij door agrarische ondernemers te faciliteren zodat in 2021 de agrarische 
watervoorziening duurzaam is door spaarzaam waterbeheer op bedrijfsniveau, 
waterconservering op gebiedsniveau en een slimmere verdeling en buffering op 
rijksniveau.  
 
Momenteel ontwikkelen de VNG, Unie van Waterschappen en RioNED in 
samenwerking met STOWA een beleidsvisie afvalwaterbeheer buitengebied. 
Daarmee geven zij aan dat, gebaseerd op de ervaringen, voldoende aanleiding is om 
vooruitlopend op een nieuwe investeringsronde na te denken over de toekomstige 
sanitaire inrichting van het buitengebied. De kennis opgedaan (en nog op te doen) in 
het project Blankenham draagt aan die visieontwikkeling bij. 
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Op rijksniveau bereidt het Ministerie van I&M een beleidsnota duurzaam 
afvalwaterbeheer voor. Daarin richt men zich vooral op de bijdrage die de waterketen 
kan leveren aan de circulaire economie. 
 

3.2. Technische context  

De afgelopen decennia zijn in het buitengebied op grote schaal drukriolering en IBA’s 
(Individuele Behandeling Afvalwatersystemen) aangelegd. Tegenwoordig wordt onder 
de term Nieuwe Sanitatie onderzoek uitgevoerd naar ander soortige (duurzame) 
systemen. De technologie en kennis met betrekking tot decentrale systemen heeft 
zich de laatste jaren verder ontwikkeld. Ten aanzien van het verwijderen van 
microverontreiniging en het energiegebruik scoren natuurlijke systemen (zoals 
helofytenfilters) vaak beter. Daarbij moet worden opgemerkt dat er ook op de RWZI 
steeds meer aandacht is voor duurzaamheid, zoals het terugwinnen van energie en 
grondstoffen.  
 
In 2014 is door STOWA/RioNED onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met 
drukriolering (Grontmij, Feitenonderzoek mechanische riolering, 2014) Hierin wordt 
geconcludeerd dat mechanische riolering in het algemeen een goede voorziening is 
om afvalwater van verspreide bebouwing in te zamelen en te transporteren. Daarbij 
wordt opgemerkt dat zolang druk- en vacuümleidingen nog in goede staat zijn het 
systeem met gerichte renovatie tegen relatief lage kosten goed up to date is te 
houden. En dat wanneer ook de leidingen vervangen moeten worden kan het 
interessant zijn alternatieven te onderzoeken. 
 
Daarnaast is in 2014 door STOWA onderzoek uitgevoerd naar de werking van IBA-
systemen (STOWA, Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen, rapport 34, 2014). 
Geconcludeerd wordt dat door de schommelende belasting de hoogwaardige 
systemen ten aanzien van stikstof niet altijd aan de specificaties voldoen. In de 
toekomst is meer aandacht nodig voor een zorgvuldige afweging tussen de 
verschillende alternatieven, daarvoor is een stappenplan opgesteld. 
 
Sinds 2000 is een groot aantal projecten op gebied van Nieuwe Sanitatie uitgevoerd. 
In 2010 heeft STOWA de perspectievennota Nieuwe Sanitatie uitgebracht (STOWA-
rapport 2010-13). Hierin wordt onder andere aangegeven dat er goede kansen zijn 
voor het toepassen van meer duurzame sanitatie systemen in het buitengebied als 
drukriolering vervangen moet worden en wanneer een combinatie met landbouw 
gevonden kan worden. Doelstellingen daarbij zijn het herwinnen van grondstoffen, het 
verminderen van het energieverbruik, het beter verwijderen van 
microverontreinigingen, het leveren van gebiedsgericht maatwerk en het betrekken 
van de bewoners/gebruikers. 
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4. Globale beschrijving van het proces en rapportages 

In 2013 is op initiatief van de Gemeente Steenwijkerland een projectgroep 
samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van dorpsbelang Blankenham, LTO-
noord kring Steenwijkerland, STOWA/RioNED, waterschap Reest en Wieden en de 
gemeente Blankenham. 
 
In het voorjaar van 2014 heeft de projectgroep verkenningen uitgevoerd naar: 

• de mogelijke alternatieven en de daarmee samenhangende kosten 
(Alternatievenstudie drukriolering Blankenham, MWH 2014); 

• de mogelijke effecten van de alternatieven op het watersysteem 
(QuickScan waterkwaliteitseffecten Duurzame Sanitatie Blankenham, 
LeAF /ECS, 2014); 

• op grond van de beide rapportages is een presentatie gehouden voor de 
bewoners van Blankenham. Via de Dijkkrant is periodiek met de 
bewoners gecommuniceerd over de voortgang. 

 
Op grond van de rapportages en het overleg met de bewoners is door de projectgroep 
in haar vergadering van 1 juli 2014 geconcludeerd: “Dat een natuurlijk systeem een 
goed alternatief kan zijn voor het huidige drukriool. Vastgesteld is dat deze oplossing 
past binnen de door alle partijen gestelde randvoorwaarden. Daarbij is aangegeven 
dat bij de nadere detaillering extra aandacht moet worden besteed aan de 
lozingssituatie en aan de wijze waarop de duurzaamheid van het systeem kan worden 
geoptimaliseerd.”  
 
Ter voorbereiding op de tweede fase van het project is een Plan van Aanpak 
opgesteld en hebben de betrokken partijen in november 2014 in een intentieverklaring 
aangegeven gezamenlijk de mogelijkheden voor de duurzame sanitatie verder te 
willen onderzoeken. Tijdens de ondertekening van de intentieverklaring hebben 
vertegenwoordigers de belangrijkste vragen voor fase 2 geformuleerd, de 
belangrijkste vragen zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van dit eindrapport. 
 
In het najaar van 2014 heeft de projectgroep voor de beide alternatieven 
verkenningen uitgevoerd naar: 

• de juridische aspecten (Notitie wet- en regelgeving met betrekking tot 
Duurzame Sanitatie in Blankenham, Frans de Graaf gemeente 
Steenwijkerland / Bjartur Swart ECS, 2015); 

• de effecten op de waterkwaliteit en de onderzoeksvragen 
(Waterkwaliteitsbeoordeling duurzame sanitatie Blankenham - Voorstellen 
voor een onderzoeks- en monitoringsplan, Berry Bergman waterschap 
Reest en wieden / Bjartur Swart ECS, 2015); 

• de mate van duurzaamheid (Duurzaamheidsvergelijking Drukriolering – 
helofytenfilter, Frans de Graaf gemeente Steenwijkerland); 

• de levenscycluskosten (Kostenramingen drukriool en alternatieven 
drukriool Blankenham, TAUW, 2015). 

 
Ook is een bewonersexcursie georganiseerd naar bestaande helofytenfilters 
(Drielanden in Groningen en de zorgboerderij De Noaberhoeve in Echten). Met de 
bewoners en de betrokken boeren zijn keukentafelgesprekken gevoerd over de 
exacte inpassing van de helofytenfilters in de kernen Pollesteeg, Buurtsteeg en 
Baarlo. 
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Op grond van de onderzoeksresultaten heeft de projectgroep een eindrapportage 
opgesteld met daarin de belangrijkste overwegingen die ten grondslag liggen aan een 
keuze voor één van de varianten.  
 
In april 2015 hebben de bestuurders de voor- en nadelen van beide varianten 
besproken en hebben hun voorkeur uitgesproken voor de natuurlijke decentrale 
variant. Hierbij hebben zij een ‘ja-mits’-voorwaarde gesteld; afspraken over 
verantwoordelijkheden, rollen en financiën tijdens de beheer- en onderhoudsfase 
moeten voorafgaand aan een definitieve keuze vastgelegd worden in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen.  
 
De voorkeur van de bestuurder om natuurlijke decentrale zuiveringen te realiseren is 
in mei 2015 gesproken met de bewoners tijdens een informatieavond. Tijdens deze 
avond hebben de bewoners de werkgroep aandachtpunten voor de op te stellen 
samenwerkingsovereenkomst meegegeven.  
 
De samenwerkginsovereenkomst zal de start zijn van de realisatiefase van het project 
‘Duurzame sanitatie Blankenham’. 
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5. Onderzochte varianten 

In de eerste fase van het project is onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven 
voor de aanleg van drukriolering. Daarbij is met name gekeken naar decentrale 
voorzieningen met een zodanige omvang dat er geen grote schommelingen in de 
belasting van de systemen (en daardoor een onvoldoende werking) zou gaan 
optreden. Als mogelijke alternatieven kwamen naar voren: 

• de aanleg van minizuiveringen (technische zuivering); 
• de aanleg van helofytenfilters en wilgenfilters (natuurlijke zuivering) 

waarbij het scheiden van grijs- en zwartwater als optie werd 
meegenomen. 

 
Door de projectgroep zijn in de tweede fase twee alternatieven beschouwd: de 0-
variant, oftewel de drukriolering, en de natuurlijke variant. Binnen het alternatief voor 
de 0-variant zijn de volgende oplossingsrichtingen onderzocht;  

• de aanleg van drukriool volgens het huidige tracé (met waar mogelijke 
verbeteringen) waarbij al het afvalwater in noordelijke richting wordt 
afgevoerd; 

• de aanleg van drukriool waarbij het afvalwater vanaf Blankenham naar 
het noorden wordt afgevoerd en het afvalwater vanaf Pollesteeg naar het 
zuiden richting Blokzijl. 

Binnen het alternatief voor de natuurlijke variant zijn de volgende oplossingsrichtingen 
onderzocht;  

• de aanleg van een voorbezinktank met een helofytenfilter bij Baarlo; 
• de aanleg van een voorbezinktank met helofytenfilter en de mogelijkheid 

tot verwerken van erfspoelwater bij Buurtsteeg; 
• de aanleg van een voorbezinktank met helofytenfilter bij Pollesteeg; 
• de aanleg van voorbezinktank met een helofytenfilter en een wilgenfilter 

bij Blankenham. 
 
Bij het definiëren van de varianten speelden verschillende overwegingen mee: 

• het huidige tracé van het drukriool is indertijd voor de gemeentelijke 
herindeling aangelegd. Mede op basis van vragen tijdens de 
bewonersavond is ook onderzocht wat het meest optimale drukriooltracé 
zou zijn. Het splitsen van het tracé in een noordelijk en een zuidelijk deel 
leek in verband met de verblijftijd van het water in de leiding een logische 
oplossing; 

• een helofytenfilter heeft met een beperkt ruimtebeslag een voldoende 
zuiverende werking en kan door de lokale ondernemer / agrariër in 
opdracht van de beheerder en tegen betaling worden onderhouden, door 
hergebruik van het maaisel van het filter kan een deel van de 
nutriëntenkringloop worden gesloten. Op alle locaties was er bij de 
betrokken boeren ruimte voor het aanleggen en beheren van een 
helofytenfilter; 

• een helofytenfilter biedt de mogelijkheid ook erfspoelwater van 
nabijgelegen boeren erven te verwerken, in Buurtsteeg doet zich de 
mogelijkheid voor de opties en consequenties hiervan te onderzoeken; 

• een wilgenfilter verdampt zodanig veel water dat er in de zomer in het 
geheel geen lozing meer plaats vindt. Door het wilgenfilter in een 
langgerekt lint aan te leggen en te voorzien van een onderhoudspad zou 
kunnen worden ingespeeld op een wens van de bewoners van 
Blankenham voor een ontsluiting in de richting van Kalenberg.  
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De wilgentwijgen kunnen een waardevolle toepassing krijgen als veevoer, 
compost of biomassa. 
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6. Conclusies van de deelrapportages 

6.1. QuickScan alternatieven duurzame sanitatie (fase 1) 

De verschillende mogelijke alternatieven zijn geïnventariseerd en is een globale 
kostencalculatie gemaakt. Daaruit kwam naar voren dat: 

• de alternatieven bestaan uit technische systemen (minizuiveringen) en 
natuurlijke systemen (helofyten- en wilgenfilters) en combinaties van 
beide;  

• aanleg van natuurlijke systemen de meest economische keuze is. Dit 
wordt veroorzaakt door lagere kosten voor energie en zuivering; de 
hogere investeringskosten voor de aanleg van lokale zuiveringen wegen 
op tegen de lagere beheerkosten. 

 

6.2. QuickScan waterkwaliteit (fase 1) 

De QuickScan naar de waterkwaliteitseffecten heeft zicht gericht op het beoordelen of 
varianten gevolgen hebben voor de kwaliteit van het watersysteem in de polder en op 
het nabij gelegen Natura 2000 (N2000) gebied de Weerribben.  
Geconcludeerd is dat: 

• het effect van een variant zoals een helofytenfilter of een minizuivering op 
de waterkwaliteit van het totale watersysteem van de polder is 
verwaarloosbaar. Dat geldt voor alle parameters;  

• het effect van deze systemen op de lokale watergang waarop het effluent 
geloosd wordt kan echter wel relatief groot zijn. Dit betreft vooral een 
eventuele voorziening bij de kern Blankenham;  

• als het ontvangende oppervlaktewater geen zwemwaterfunctie heeft 
leiden de scenario’s niet tot gevaren voor de volksgezondheid; 

• de waterkwaliteit in de Weerribben niet door de duurzame sanitatie in 
Blankenham zal worden beïnvloed. 

 

6.3. Analyse duurzaamheid  

In de duurzaamheidsvergelijking (zie bijlage 1) is de van de natuurlijke variant 
vergeleken met de 0-variant (het drukriool). Hiervoor heeft de projectgroep 14 
duurzaamheidscriteria geformuleerd. De criteria zijn gescoord door de weging (mate 
van belangrijkheid) en de waardering (mate van duurzaamheid) te bepalen. Uit de 
vergelijking blijkt dat: 

• beide varianten even duurzaam zijn met betrekking tot de kosten (aanleg 
en beheer en onderhoud), de beschikbaarheid voor de gebruiker, de 
kwetsbaarheid voor de omgeving, het verbruik van chemicaliën en de 
toekomstbestendigheid met betrekking tot de waterkwaliteit; 

• de natuurlijke variant scoort duurzamer met betrekking tot het materiaal 
gebruik, de mogelijkheden tot het kleiner maken van de kringloop, de 
toekomstbestendigheid met betrekking tot de waterkwantiteit, het zuiveren 
van microverontreinigingen, de betrouwbaarheid van het systeem, de 
mogelijkheden tot lokale profit, het energieverbruik met betrekking tot het 
transport en zuiveren van het afvalwater; 

• het drukriool op geen van de criteria duurzamer scoort dan de decentrale 
systemen. 
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6.4. Analyse wet- en regelgeving 

Nagegaan is met welke bestaande wet- en regelgeving (zie bijlage 2) we rekening 
moeten houden. Daaruit kwam naar voren dat: 

• de wet Milieubeheer en de Waterwet de belangrijkste wettelijke kaders 
vormen; 

• beide alternatieven binnen die kaders kunnen worden uitgevoerd;  
• er daarvoor geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is; 
• voor de kostendekking van de sanitatie zowel het waterschap als de 

gemeente een rol moeten hebben in het inzamelen, transporteren en 
zuiveren van het afvalwater, dit heeft consequenties voor de riool- en 
zuiveringsheffingen;  

• de Waterwet ruimte laat om afspraken te maken over beheer en 
onderhoud; 

• monitoring gewenst is om na te gaan of de lozing in geval van een 
decentrale voorziening past binnen de huidige normen. En dat een 
maatwerkvergunning van het waterschap nodig is; 

• in het watertakenplan (als opvolger van het GRP) moet worden 
vastgelegd hoe in de toekomst met het afvalwater in het buitengebied zal 
worden omgegaan. 

 

6.5. Analyse effecten waterkwaliteit en voorstellen tot onderzoek / monitoring 

Nagegaan is wat de effecten zijn van de alternatieven op de waterkwaliteit (zie bijlage 
3) en welke onderzoeken daaraan kunnen worden gekoppeld. Daaruit kwam naar 
voren dat: 

• door het ontbreken van feitelijke gegevens over de waterkwaliteit in de 
poldersloten kan geen uitspraak worden gedaan over de toekomstige 
waterkwaliteit in de lokale sloten; 

• de te verwachten effluentkwaliteit van een decentrale voorzieningen valt 
binnen de normen die daarvoor op grond van het activiteitenbesluit uit de 
Wet Milieubeheer zijn gesteld; 

• de risico’s voor zowel de volksgezondheid als de diergezondheid naar 
inschatting van de projectgroep gering zijn;  

• de totale hoeveelheid nutriënten die vanuit decentrale voorzieningen op 
het oppervlaktewater geloosd kunnen worden verwaarloosbaar zijn ten 
opzichte van de huidige achtergrond waarden; 

• de decentrale voorziening bij Buurtsteeg een mogelijkheid biedt om te 
onderzoeken of erfspoelwater kan worden verwerkt; daarmee kan voor de 
landbouw in de toekomst een interessant perspectief worden geboden; 

• het zinvol is naast het regulier monitoren van de decentrale systemen (om 
aan te tonen dat de systemen naar behoren werken) specifiek onderzoek 
zou kunnen worden uitgevoerd gericht op: 
 een verdere analyse van de volksgezondheids- en 

diergezondheidsaspecten. (Vanwege het maatschappelijk debat 
hieromtrent wordt voorgesteld ingeval van aanleg van decentrale 
voorzieningen gericht onderzoek te doen naar de werkelijke risico’s.); 

 de co-verwerking van erfspoelwater in een helofytenfilter; 
 de werking van een aan te leggen wilgenfilter en de mogelijkheden 

voor agrarisch medegebruik. 
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6.6. Analyse van de levensduurkosten 

Voor beide varianten is voor de deelgebieden Baarlo, Buurtsteeg en Pollesteeg de 
totale investeringskosten geraamd (zie bijlage 4) plus de kosten voor beheer, 
onderhoud en vervangingsinvesteringen in de komende 60 jaar. Daaruit kwam naar 
voren dat: 

• de resultaten van kostenramingen zijn voor beide variant nagenoeg gelijk 
(exclusief kosten voor effecten van risico’s en monitoring); 

• het verschil in kosten over 60 jaar bedraagt bij een ‘groene weide’ 
scenario circa EUR 80.000 (circa 6%) ten gunste van de natuurlijke 
variant. 

• bij de keuze voor aanleg van een nieuw druksysteem bedragen de extra 
kosten voor het verwijderen van het huidige drukrukriool circa EUR 
220.000;  

• bij de keuze voor aanleg van een natuurlijk systeem bedragen de extra 
kosten voor het verwijderen van het huidige drukrukriool circa EUR 
277.000; 

• voor beide varianten dient rekening gehouden te worden met een 
bandbreedte (onzekerheid) van 30%. 

 

6.7. Analyse bewonersparticipatie en draagvlak 

Gedurende het proces om tot een voorontwerp te komen van beide varianten zijn 
verschillende initiatieven gestart om de betrokkenheid bij het project te vergroten. 
Voorbeelden van deze initiatieven zijn de bewonersexcursie en de 
keukentafelgesprekken. Uit de analyse (bijlage 5) naar de participatie en draagvlak 
van de varianten blijk dat: 

• de bewoners voldoende betrokken zijn bij het proces en het project; 
• de resultaten van de onderzoeken en de ervaringen met helofytenfilter 

elders in het land ervoor zorgen dat eventuele Do’s en Don’ts van de 
natuurlijke variant voldoende bekend zijn; dat deze helder geformuleerd 
en gecommuniceerd kunnen worden aan de gebruikers worden; 

• het summiere win-win element van de natuurlijk variant een aandachtpunt 
is. Het grootste win-win element van de natuurlijke variant is de potentie 
die deze variant heeft om het erfspoelwater van agrariërs de lozen en te 
zuiveren; 

• bij de aanleg van de drukriolering (aanwezig in beide varianten) kan 
eventueel een manbelbuis aangelegd worden voor een glasvezelnetwerk; 

• afspraken gemaakt moeten worden over de evaluatie van het 
functioneren van een natuurlijke variant; 

• ook gedurende de operationele fase van het project, bij keuze voor de 
natuurlijke variant, de behoefte bestaat in gesprek te blijven met de 
bewoners en gebruikers van het systeem. 
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7. Bestuurlijke vragen en opdrachten

Op 5 november 2014 hebben de leden van de stuurgroep de intentieverklaring 
ondertekend. Bij de ondertekening van de intentieverklaring hebben 
vertegenwoordigers vragen geformuleerd voor de tweede fase. Onderstaand overzicht 
geeft per partij de belangrijkste set van vragen, opdrachten en aandachtspunten voor 
de tweede fase weer. 
Dorpsbelang (H. te Raa, voorzitter) heeft aangegeven dat zij; 

• wenst de oplossing voor het deelgebied Blankenham te combineren met
een fietspad; 

• wenst te onderzoeken combinatie van de oplossing met dorpsommetje;
• wenst te onderzoeken de oplossing te combineren met de aanleg van

breedband;
• verkokering wil voorkomen.

De Gemeente Steenwijkerland (J. Wagteveld, wethouder) heeft aangegeven het 
belangrijk te vinden dat;  

• de oplossing een duurzame oplossing zijn die kan rekenen op draagvlak
van de bewoners; 

• zij verkokering wil voorkomen;
• het fietspad naar Kalenberg en het ommetje goede initiatieven zijn die

een meerwaarde kunnen zijn voor het project en dat de haalbaarheid
moet worden onderzocht;

• een goede oplossing ook kosteneffectief en juridisch/wettelijk haalbaar is;
• het hergebruik van het residu kansen kan bieden;
• volksgezondheid gewaarborgd moet blijven.

Het Waterschap Reest en Wieden (K. Spijkervet, lid dagelijks bestuur) heeft 
aangegeven het belangrijk te vinden dat: 

• zowel volksgezondheid (veiligheid) als diergezondheid gewaarborgd moet
blijven; 

• dit project een voorbeeld kan zijn voor samenwerking tussen gemeenten
en waterschappen elders in het land; 

• dit project bijdraagt aan de zichtbaarheid waarom er riool- en
zuiveringsheffingen zijn; 

• de balans tussen bewoners, natuur en landbouw gehandhaafd moet
blijven; 

• de keuze voor de meest duurzame oplossing gebaseerd moet worden op
de aspecten kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit; 

• de zuivering onderdeel moet worden van een kringloop (of levert daar op
zijn minst een bijdrage aan); 

• de mogelijkheden om hergebruik van het residu onderzocht moeten
worden; 

• niet alleen het transport en de zuivering bij de kringloop horen maar ook
de bron en dat hiervoor gedragsverandering nodig kan zijn. 

LTO (E. Back, provinciaal voorzitter Overijssel) heeft aangegeven het belangrijk te 
vinden dat: 

• kansen door lokale oplossingen door kringlopen kleiner te maken (naar
voorbeeld van Shell en Unilever) benut worden;

• de kansen om samen te worden met de landbouwsector benut worden,
bijvoorbeeld door ruimte beschikbaar te stellen;

• een nieuwe oplossing niet meer risico’s oplevert dan nu en tot een win-
win situatie moet leiden ‘What’s in it for me’;
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• het project slim omgaat het residu (bijvoorbeeld door hergebruik in de 
glastuinbouw). 

STOWA/RioNED (afwezig) heeft aangegeven dat dit project antwoord moet geven op 
de vraag wat de beoordelingscriteria zouden moeten zijn voor een duurzaam 
systeem. 
 

7.1. Vragen en opdrachten beantwoord  

Voorkomen van verkokering; de balans tussen bewoners, natuur en landbouw moet 
gehandhaafd blijven 
Door het instellen van een projectgroep met leden vanuit verschillende 
belangengroepen is beoogd tunnelvisie te voorkomen en zo breed mogelijk te kijken 
naar de beste wijze van inzamelen en transporteren van het afvalwater. 
 
De oplossing moet een duurzame oplossing zijn die kan rekenen op draagvlak van 
bewoners en agrariërs  
Aanvankelijk was vanuit de bevolking op de eerste informatieavond weerstand 
voelbaar voor een natuurlijke variant. Door met de bewoners in gesprek te raken, 
huiskamergesprekken te voeren en een excursie te organiseren is draagvlak 
ontstaan. Meerdere agrariërs hebben grond aangeboden en een bewoner heeft 
aangegeven wel een rol te willen vervullen in het toezicht op het rietveld. 
Voor de beoogde locatie Buurtsteeg heeft de bewoner van de woning naast de locatie 
voor het rietveld zijn zorg uitgesproken over de eventuele waardevermindering van 
zijn woning, indien het helofytenfilter hier aangelegd wordt. Uit de 
duurzaamheidsvergelijking blijkt dat het natuurlijke alternatief over het algemeen 
duurzamer scoort dan het aanleggen van drukriool.  
 
De oplossing kent een win-win element door bijvoorbeeld een combinatie met het 
dorpsommetje, een (fiets)ontsluiting naar Kalenberg, de aanleg van breedband 

• Bij navraag bij betreffende gemeentelijke afdelingen blijkt dat vanuit 
verkeerskundige en recreatieve overwegingen binnen het huidige beleid 
geen fietspad noodzakelijk wordt geacht. Daarnaast ligt het beoogde 
fietspad door een Natura 2000 gebied, waardoor de aanleg mogelijk 
juridisch lastig wordt. 

• Een combinatie met dit project is niet noodzakelijk om het ommetje te 
realiseren omdat de gemeente reeds grond heeft verworven. 

• Door de zeer lokale werkzaamheden bij de natuurlijke variant worden is 
het lastig breedband aan te leggen. Bij werkzaamheden als gevolg van de 
aanleg van drukriolering, dan kan vanaf Baarlo tot de Lageweg een 
mantelbuis voor breedband. Inmiddels lijkt de mogelijkheid voor WIFI in 
de openbare ruimte de discussie over breedband via glasvezelkabel in te 
halen. 

 
Een goede oplossing is kosteneffectief en juridisch/wettelijk haalbaar 
Gebaseerd op de resultaten van de kostenramingen over 60 jaar zijn de alternatieven 
vergelijkbaar en de verschillen minimaal. Juridisch is de aanleg van een helofytenfilter 
mogelijk. Voor het innen en toekennen van de zuiveringsheffing aan het project zijn 
afspraken tussen de gemeente en het waterschap noodzakelijk. 
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Het hergebruik van het residu kan kansen bieden; de zuivering is onderdeel van de 
(lokale) kringloop 
Het afvalwater zit vol schaarse en waardevolle grondstoffen. Naast de grondstof voor 
het opwekken van energie, bevat het afvalwater ook fosfaat, stikstof, kalium en 
bouwstenen voor bio-plastics. Bij de natuurlijke zuivering worden de grondstoffen 
omgezet in biomassa en kunnen direct in de lokale kringloop worden teruggebracht. 
Bij de centrale zuivering is reeds een begin gemaakt met het terugwinnen van energie 
en fosfaat en zijn, in het kader van de grondstoffenfabriek, ontwikkelingen gaande 
voor verder terugwinning van andere grondstoffen. 

 
Volksgezondheid en diergezondheid moet gewaarborgd blijven 
De verwijdering van ziekteverwekkers en microverontreinigingen door natuurlijke 
systemen is groter dan in een RWZI, het te verwachten effluent van een helofytenfilter 
voldoet aan de normen voor pathogenen in veedrinkwater en zwemwater. Nader 
onderzoek zal de effecten op de lokale situatie (perceelsloten) beter in kaart kunnen 
brengen. 
 
Dit project kan een voorbeeld zijn voor samenwerking tussen gemeenten en 
waterschappen elders in het land. 
Vanuit de projectgroep zijn reeds presentaties gegeven op de dag van de nieuwe 
sanitatie in 2012 en 2013 en RioNEDdag 2014. Bij een keuze voor de aanleg van 
natuurlijke systemen zal het project de komende jaren blijvend in de landelijke 
belangstelling staan als voorbeeld voor de innovatie en samenwerking in de 
afvalwaterketen. 
 
Dit project draagt bij aan de zichtbaarheid waarom er riool- en zuiveringsheffingen zijn 
Bij een keuze voor decentrale natuurlijke systemen kan in samenwerking met de 
landbouw gezocht worden naar een meerwaarde van de systemen voor het 
behandelen van onder andere erfafspoelwater en kan een meerwaarde worden 
gecreëerd voor de omgeving. Daarmee krijgen investeringen in de riolering een 
grotere maatschappelijke waarde direct voor de burger en agrariër herkenbaar is. 
 
De keuze voor de meest duurzame oplossing is gebaseerd op kosten, kwetsbaarheid 
en kwaliteit 
De meest duurzame oplossing is, gebaseerd op de duurzaamheidsvergelijking, die 
waarbij gekozen wordt voor het decentrale natuurlijke alternatief; de kosten zijn 
gelijkwaardig aan die van de drukriolering, het natuurlijke alternatief is niet 
kwetsbaarder dan drukriool en de verwachting is dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater niet significant nadelig wordt beïnvloed, monitoringsresultaten na 
aanleg van het decentrale natuurlijke alternatief zullen dit moeten bevestigen.  
 
Niet alleen het transport en de zuivering horen bij de kringloop maar ook de bron, 
hiervoor is gedragsverandering wellicht nodig. 
Een decentraal natuurlijk systeem legt de verantwoordelijkheid deels bij de bewoners. 
Onderdeel daarvan is dat met de landbouw afspraken worden gemaakt over het 
gebruik van fosfaatvrije melkspoelmiddelen; daarmee wordt en belangrijke aanzet 
gegeven voor een brongerichte aanpak en gedragsverandering. Bij de aanleg van 
drukriolering worden alle panden gecontroleerd op eventuele aansluitingen van 
hemelwater op de drukriolering. Daarnaast zijn alle minigemalen voorzien van een 
rode lamp.  
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Bij storingen (o.a. als gevolg van foutief rioolgebruik) zal deze lamp branden, zodat de 
bewoner het servicebureau van de gemeente hierover kan inlichten. 
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8. Overwegingen  

Op basis van de resultaten van de tweede fase en het tot nog toe doorlopen proces 
wil de projectgroep voorafgaand aan het uiteindelijke advies een aantal overwegingen 
geven.  
 
Overwegingen ten aanzien van kosten: 

• De kosten over de totale levensduur van 60 jaar zijn nagenoeg 
vergelijkbaar. Hierbij moet opgemerkt worden dat de investeringskosten 
van de natuurlijke variant hoger zijn dan die van drukriool. Door lagere 
directe zuiveringskosten (bijvoorbeeld minder energieverbruik) op de 
centrale zuivering zijn de beheerkosten van de natuurlijke variant zijn 
lager dan die van drukriool.  

• De keuze om de kosten te beschouwen over een periode van 60 jaar is 
gebaseerd op de levensduur van drukriool. Bij de keuze voor de 
natuurlijke variant kan na 30 jaar (gebaseerd op de levensduur van een 
helofytenfilter) ligt opnieuw de keuze voor de beste oplossing te kiezen 
voor het transporteren en verwerken van het afvalwater. De minigemalen 
(onderdeel van beide varianten) hebben een levensduur van 15 jaar, voor 
eventuele nieuwe en duurzamere pomptechnieken kan tussentijds (na 15 
jaar) gekozen worden. 

• In de kostenramingen zijn de kosten voor het zuiveren van het afvalwater 
door de centrale zuivering in Steenwijk meegenomen. Deze kosten zijn 
gebaseerd op de gegevens uit de benchmark (Bedrijfsvergelijking 
Zuiveringsbeheer 2012). Door de kiezen voor de natuurlijke variant zullen 
deze kosten niet direct wegvallen (investering is reeds gedaan) en 
ontstaat er overcapaciteit op de centrale zuivering. De kostenbesparing is 
voor het waterschap beperkt zich de eerste jaren tot de directe 
zuiveringskosten (bijvoorbeeld energieverbruik). 

• Voor de kostendekking is het van belang dat ook het waterschap een taak 
krijgt in de aanleg, het beheer en onderhoud een natuurlijke variant, dit is 
gezien de huidige heffingsgrondslag niet vanzelfsprekend. Indien beide 
overheden een rol krijgen bij deze taken kunnen de kosten gedekt worden 
door zowel de rioolheffing als de zuiveringsheffing. Indien het waterschap 
geen taak neemt, dan kan ze ook geen zuiveringsheffing innen en dienen 
alle kosten gedekt te worden vanuit de gemeentelijk rioolheffing. Het 
waterschap kan in een dergelijke situatie de gemeente aanslaan voor 
verontreinigingsheffing vanwege het lozen vanuit het helofytenfilter.  

• Gezien de nauwkeurigheid van de raming (-30% tot +30%) is besloten 
eventuele onzekerheden en risico’s niet te verwerken in de ramingen. De 
financiële effecten van de risico’s zijn daardoor niet gekwantificeerd. Een 
voorbeeld hiervan zijn de mogelijke financiële gevolgen als gevolg van 
eventuele uit te keren nadeelcompensatie aan bewoners. 

 
Overwegingen ten aanzien van maatschappelijk draagvlak: 

• Beide alternatieven kunnen rekenen op draagvlak. Gebaseerd op de 
enquêteresultaten, de gesprekken en de excursie en het standpunt van 
dorpsbelang lijkt het draagvlak voor de natuurlijke variant voldoende 
geborgd.  
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• De natuurlijke variant heeft de meeste kansen voor de landbouw- en 
bewonersparticipatie. Het onderhoud en beheer van de systemen kunnen 
deels worden uitbesteed aan de lokale ondernemers; zij kunnen dit in hun 
normale bedrijfsvoering integreren. De systemen kunnen mogelijk ook 
door de aanliggende ondernemers worden gebruikt om hun eigen 
erfafspoelwater te behandelen. Maaisel of twijgen van het helofyten- en 
wilgenfilter kunnen op verschillende manieren in de landbouw worden 
gebruikt (compostering, verbranding, strooisel en bijvoer 
sporenelementen aan het vee). Daarnaast kan een onderhoudsstrook van 
een wilgenfilter bij Blankenham gecombineerd worden met een door de 
bewoners gewenste ontsluiting richting Kalenberg. De haalbaarheid en 
effectiviteit van de verschillende mogelijkheden zal in een volgende fase 
wel nader moeten worden onderzocht en door evaluatie moeten worden 
vastgesteld. Vooralsnog zijn deze niet te kwantificeren. Juist dit soort 
medegebruik bepaalt het maatschappelijk draagvlak. 

 
Overwegingen ten aanzien van waterkwaliteit: 

• Het water in de polder heeft geen speciale functies. Er zijn geen 
gegevens bekend van de hoeveelheden pathogenen of 
microverontreinigingen die nu van nature in het water voorkomen als 
gevolg van ontlasting van watervogels, erfafspoelwater met mest en 
gewasbeschermingsmiddelen en de afspoeling vanuit de percelen.  

• De verwijdering van ziekteverwekkers en microverontreinigingen door 
natuurlijke systemen is groter dan in een centrale zuivering. Het te 
verwachten effluent van een helofytenfilter voldoet voor wat betreft E. coli 
aan de normen voor veedrinkwater en zwemwater.  

• De risico’s voor zowel de volksgezondheid als de diergezondheid zijn 
naar inschatting en (literatuur)verkenning van de projectgroep gering. 
Vanwege het maatschappelijk debat hieromtrent wordt wel het belang 
ingezien om ingeval van aanleg van decentrale voorzieningen gericht 
onderzoek te doen naar de werkelijke risico’s.  

• Het is, bij beide varianten, onvoldoende duidelijk of, en zo ja in welke 
mate (combinaties van) microverontreinigingen in het water schadelijke 
effecten bij mens en dier zouden kunnen veroorzaken en op welke wijze 
mens en dier daarbij met het water in contact zouden moeten komen. 
Daarbij is het de vraag of een lozing op 1 punt (bij de RWZI) beter of juist 
slechter is. Een dergelijke discussie past niet binnen de kaders van dit 
project en zou op nationaal niveau gevoerd moeten worden. 

 
Overwegingen ten aanzien van landelijke ontwikkelingen: 

• Geconcludeerd kan worden dat het project Duurzame sanitatie 
Blankenham in lijn is met de aanbevelingen uit de studies van 
Stowa/RioNED. 

• Binnen het project is optimaal gebruik is door de inbreng van 
STOWA/RioNED gemaakt van de actuele kennis met betrekking tot 
Nieuwe Sanitatie.  

• Op meerdere plaatsen in Nederland wordt nagedacht over de toekomst 
van de riolering in het buitengebied. Door betrokkenheid van 
STOWA/RioNED is het project een voorbeeld zijn voor andere 
projectlocaties in Nederland. Deze voorbeeldfunctie zet Blankenham op 
de kaart.  
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Overwegingen ten aanzien van risico’s / betrouwbaarheid van de systemen: 

• Zowel de drukriolering als de natuurlijke decentrale zuiveringen zijn reeds 
beproefde concepten. Drukriolering is in Nederland op grote schaal 
aangelegd. Er zijn inmiddels in Nederland en in het buitenland goede 
ervaringen met helofytenfilters voorzien van een voorbezinktank. 
Helofytenfilters gelden, ook bij kleinere eenheden, als robuust. De keuze 
om bij het beheer en onderhoud vooral gebruik te maken van lokale 
partijen en om na te gaan of agrarisch medegebruik mogelijk is, brengt 
een zekere mate van onzekerheid in ten aanzien van de vraag hoe 
beheer en onderhoud in de toekomst moeten worden verzekerd. 

• De aanleg en het beheer en onderhoud van drukriolering past binnen de 
reguliere werkzaamheden van de gemeente. Met een natuurlijk 
decentraal systeem heeft de gemeente nog onvoldoende ervaringen; 
binnen het waterschap zijn er wel meerdere helofytenfilters operationeel.  

• Ingeval van een keuze voor de natuurlijke variant is monitoring conform 
de regels van het waterschap noodzakelijk. 

• De keuze voor de natuurlijke variant vergt een ‘plan B’ voor het geval zich 
onverwacht calamiteiten voordoen. De eisen hiervoor zullen vooraf 
geformuleerd moeten worden. Het horen van de gebruikservaringen van 
de bewoners is hierbij noodzakelijk.  

 
Overwegingen ten aanzien van wet- en regelgeving: 

• Vastgesteld kan worden dat het project Blankenham – los van de 
uiteindelijk gemaakte keuze – goed past binnen de vigerende bestuurlijke 
en beleidsmatige kaders en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
op te stellen beleidsnotities. 

• De bestuurlijke drukte neemt toe, omdat maatwerk afspraken nodig zijn 
tussen waterschap en gemeente voor de aanleg en beheer en onderhoud 
van een natuurlijke zuivering. 
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Bijlage 1: Analyse duurzaamheid 
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1. Inleiding 

 

Dit rapport zet de duurzaamheid van een helofytenfilter af tegen de duurzaamheid van 

de traditionele drukriolering. Het rapport is geschreven in opdracht van de werkgroep 

“Duurzame Sanitatie Blankenham”. Deze werkgroep is samengesteld uit leden van 

Plaatselijk Belang Blankenham, medewerkers van Gemeente Steenwijkerland en 

waterschap Reest & Wieden en vertegenwoordigers van LTO en STOWA/Rioned. 

De werkgroep heeft in de intentieverklaring van 5 november 2014 de opdracht 

gekregen om: 

1. na te gaan op welke wijze in de toekomst het afvalwater van Blankenham en 

omgeving kan worden ingezameld en verwerkt; 

2. op basis daarvan een verantwoorde keuze te maken voor een duurzame 

waterketen die kosteneffectief is en voldoet aan de eisen voor 

volksgezondheid en milieuhygiëne; 

3. draagvlak te creëren bij de gebruikers. 

 

1.1. Methodiek 

Om de duurzaamheid van het helofytenfilter te scoren ten opzichte van de 

drukriolering is een duurzaamheidsmatrix opgesteld. De matrix is opgebouwd uit 

verschillende duurzaamheidscriteria. Elk criterium krijgt een duurzaamheidsscore, 

deze score wordt als volgt bepaald wordt: 

 

 

 Duurzaamheidsscore = Weging x Waardering 

 

 



 DUURZAAMHEIDSVERGELIJKING: Drukriolering - Helofytenfilter 

  

Blad 4 van 16 Werkgroep “Duurzame Sanitatie Blankenham” 

 

(leeg) 

 



DUURZAAMHEIDSVERGELIJKING: Drukriolering - Helofytenfilter 

 

Werkgroep “Duurzame Sanitatie Blankenham” Blad 5 van 16 

 

2. Duurzaamheidscriteria 

Tijdens een brainstormsessie in de werkgroep vergadering van 23 september 2014 

zijn onderstaande duurzaamheidscriteria bedacht. Per duurzaamheidscriterium is 

aangegeven wat de indicator is, welke waardering gegeven kan worden en wat de 

bron van het waarderingscijfer is. 

 

2.1. Energieverbruik zuiveren 

Criterium : Het systeem moet energiezuinig zuiveren. 

Indicator : Hoeveelheid energie die per jaar nodig is om één i.e. afvalwater te 

zuiveren. 

Waardering : Veel minder energie = waarde “2” 

Minder energie = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Meer energie = waarde “-1” 

Veel meer energie = waarde “-2” 

Bron : Kentallen waterschap. 

 

2.2. Energieverbruik transport: 

Criterium : Het systeem moet energiezuinig zijn in het transport. 

Indicator : De afstand die het afvalwater moet afleggen tot aan de zuivering.  

Waardering : Afstand is 20% kleiner = waarde “2” 

Afstand is tussen 10% en 20% kleiner = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Afstand is tussen 10% en 20% groter = waarde “-1” 

Afstand is 20% groter = waarde “-2” 

Bron : Voorontwerp. 

 

2.3. Kosten - aanleg 

Criterium : De eenmalige investeringskosten moeten laag zijn. 

Indicator : De eenmalige investeringskosten van de varianten. 

Waardering : Investeringskosten zijn > 20% lager = waarde “2” 

Investeringskosten zijn < 20% lager = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Investeringskosten zijn < 20% hoger = waarde “-1” 

Investeringskosten zijn > 20% hoger = waarde “-2” 

Bron : LCC 

 

2.4. Kosten - beheer en onderhoud 

Criterium : De totale jaarlijkse lasten (beheer, onderhoud, afschrijving) moeten 

laag zijn 

Indicator : De jaarlijkse exploitatiekosten van de varianten. 

Waardering : Exploitatiekosten zijn > 20% lager = waarde “2” 

Exploitatiekosten zijn < 20% lager = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Exploitatiekosten zijn < 20% hoger = waarde “-1” 

Exploitatiekosten zijn > 20% hoger = waarde “-2” 
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Bron : LCC 

 

2.5. Lokale profit 

Criterium : De lokale economie moet voordeel hebben. 

Indicator : De mate van inpassing van het alternatief in de lokale economie. 

Waardering : Grote extra profit door inpassing = waarde “2” 

Extra profit door inpassing = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Negatieve profit door inpassing = waarde “-1” 

Grote negatieve profit door inpassing = waarde “-2” 

Bron : Inschatting van de werkgroep. 

 

2.6. Beschikbaarheid gebruiker 

Criterium : Het systeem moet altijd beschikbaar zijn voor de gebruiker. 

Indicator : Gevolgen voor de gebruiker als gevolg van uitval van de variant. 

Waardering : Veel meer gevolgen bij uitval = waarde “2” 

Meer gevolgen bij uitval = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Minder gevolgen bij uitval = waarde “-1” 

Veel minder gevolgen bij uitval = waarde “-2” 

Bron : Inschatting van de werkgroep. 

 

2.7. Kwetsbaarheid omgeving 

Criterium : Als het systeem uitvalt, moet de schade aan de omgeving beperkt 

zijn. 

Indicator : Schade aan de omgeving als gevolg van uitval van de variant 

Waardering : Veel minder schade bij uitval = waarde “2” 

Minder schade bij uitval = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Meer schade bij uitval = waarde “-1” 

Veel meer schade bij uitval = waarde “-2” 

Bron : Inschatting van de werkgroep op basis van quickscan waterkwaliteit. 

 

2.8. Betrouwbaarheid systeem 

Criterium : Het systeem moet ongevoelig zijn voor storingen. 

Indicator : Mate van bedrijfszekerheid van de variant. 

Waardering : Veel grotere bedrijfszekerheid = waarde “2” 

grotere bedrijfszekerheid = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Kleinere bedrijfszekerheid = waarde “-1” 

Veel kleinere bedrijfszekerheid = waarde “-2” 

Bron : Inschatting van de werkgroep. 

 

2.9. Verbruik chemicaliën 

Criterium : Er moeten zo min mogelijk chemicaliën ingezet worden om het 

systeem goed te laten functioneren. 
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Indicator : Benodigde inzet van chemicaliën voor de variant 

Waardering : Geen chemicaliën = waarde “2” 

Minder chemicaliën = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Meer chemicaliën = waarde “-1” 

Veel meer chemicaliën = waarde “-2” 

Bron : Kentallen waterschap 

 

2.10. Microverontreinigingen 

Criterium : Het systeem moet goed zuiveren op microverontreiniging. 

Indicator : Mate van verwijdering van microverontreiniging door variant. 

Waardering : Grote verbetering = waarde “2” 

Verbetering = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Verslechtering = waarde “-1” 

Grote verslechtering = waarde “-2” 

Bron : Expert judgement Tauw. 

 

2.11. Toekomstbestendigheid - kwantiteit 

Criterium : Het systeem kan eenvoudig aangepast worden op toekomstige 

ontwikkelingen (groei c.q. krimp). 

Indicator : Mate van kwantitatieve toekomstbestendigheid van de variant. 

Waardering : Veel grotere toekomstbestendigheid = waarde “2” 

Grotere toekomstbestendigheid = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Kleinere toekomstbestendigheid = waarde “-1” 

Veel kleinere toekomstbestendigheid = waarde “-2” 

Bron : Expert judgement Tauw. 

 

2.12. Toekomstbestendigheid - kwaliteit 

Criterium : Het systeem kan eenvoudig aangepast worden op (nieuwe) 

toekomstige normen. 

Indicator : Mate van kwalitatieve toekomstbestendigheid van de variant. 

Waardering : Veel grotere toekomstbestendigheid = waarde “2” 

Grotere toekomstbestendigheid = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

Kleinere toekomstbestendigheid = waarde “-1” 

Veel kleinere toekomstbestendigheid = waarde “-2” 

Bron : Expert judgement Tauw. 

 

2.13. Kringloop 

Criterium : Water of grondstoffen kunnen worden hergebruikt. 

Indicator : Mate dat water of grondstoffen worden hergebruikt bij de variant. 

Waardering : Veel meer hergebruik= waarde “2” 

Meer hergebruik = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 
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Minder hergebruik = waarde “-1” 

Veel minder hergebruik = waarde “-2” 

Bron : Inschatting van de werkgroep. 

 

2.14. Materiaal gebruik (leidingen en pompen) 

Criterium : De lengte van de leidingen en het aantal pompputten is klein. 

Indicator : Lengte van de leidingen en het aantal pompputten van de variant. 

Waardering : >40% minder leidingen en putten= waarde “2” 

<20% minder leidingen en putten = waarde “1” 

Gelijk 0-variant = waarde “0” 

<20% meer leidingen en putten = waarde “-1” 

>40% meer leidingen en putten  = waarde “-2” 

Bron : Voorontwerp. 
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3. Weging 

De verschillende duurzaamheidscriteria kunnen per deelnemende doelgroep van de 

werkgroep meer of minder belangrijk gevonden worden. Per doelgroep zijn daarom de 

verschillende duurzaamheidscriteria gewogen. De weging kan variëren tussen 0 (niet 

belangrijk) tot 5 (heel belangrijk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Constateringen algemeen: 

Opvallend is dat Dorpsbelang veel criteria belangrijk vindt. Dat LTO een aantal 

speerpunten heeft en dat de gemeente en het waterschap voornamelijk vanuit hun 

verantwoordelijkheid hebben geredeneerd. 

 

De werkgroep vindt nagenoeg unaniem dat de meeste aandacht moet gaan naar: 

- Beschikbaarheid gebruiker 

- Kwetsbaarheid omgeving 

- Betrouwbaarheid systeem 
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- Microverontreinigingen 

- Kringloop 

- Toekomstbestendigheid - kwaliteit  

 

De werkgroep is meer verdeeld over: 

a. Lokale profit 

b. Toekomstbestendigheid - kwantiteit 

c. Energieverbruik transport 

d. Verbruik chemicaliën 

e. Energieverbruik zuivering 

f. Kosten - beheer en onderhoud 

 

Ad. a. Lokale profit: 

Het waterschap weegt het minst aan het feit dat het systeem lokale profit dient te 

genereren, terwijl dorpsbelang het juist maximaal weegt. 

 

Ad b. Toekomstigbestendigheid – kwantiteit: 

Zowel de gemeente als Dorpsbelang wegen het zwaarst aan een toekomstig 

kwantitatief bestendig systeem, terwijl LTO hier de minimale weging aan geeft. 

 

Ad c. Energieverbruik transport: 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het transport voor het afvalwater. Dit is 

ook terug te zien in de weging. De gemeente vindt een laag energieverbruik belangrijk 

en de andere doelgroepen vinden dit minder belangrijk. 

 

Ad d. Verbruik chemicaliën: 

Het waterschap is wettelijk verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater. Dit is 

ook terug te zien in de weging. Het waterschap vindt een laag verbruik van 

chemicaliën belangrijk, terwijl de andere doelgroepen dit minder zwaar aan wegen. 

 

Ad e. Energieverbruik zuivering 

Zowel het waterschap als dorpsbelang vinden een laag energieverbruik bij het 

zuiveren van afvalwater belangrijk. De gemeente en LTO vinden dit minder belangrijk. 

 

Ad f. Kosten - beheer en onderhoud 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en dat is ook terug te 

zien in de weging. De gemeente scoort hierop maximaal terwijl de overige 

doelgroepen dit minder wegen. 
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4. Waardering 

Dit hoofdstuk beschrijft de waardering van de verschillende duurzaamheidscriteria. In 

de waardering wordt het helofytenfilter afgezet tegen de drukriolering. De wijze van 

scoring is per duurzaamheidscriterium vastgelegd in hoofdstuk 2. Niet alle criteria zijn 

op een zuiver objectieve wijze te waarderen. Een aantal criteria zijn in het gezamenlijk 

werkgroepoverleg van 17 december 2014 gewaardeerd en zijn derhalve een 

groepswaarde. Daarnaast is van een aantal criteria de expert judgement van Tauw 

gevraagd. Onderstaand is per criterium de waarde vastgelegd. 

4.1. Energieverbruik zuiveren 

Bij een helofytenfilter wordt slechts elektriciteit gebruikt voor het transport van het 

afvalwater naar het filter. Het filter verbruikt in tegenstelling tot een centrale zuivering, 

géén elektriciteit. De waarde voor dit criterium is daardoor +2 

4.2. Energieverbruik transport: 

De afstand van woning naar zuivering is bij een helofytenfilter beduidend kleiner, dan 

bij de drukriolering. Vandaar dat dit criterium wordt beoordeeld op waarde +2. 

4.3. Kosten - aanleg 

Uit de LCC berekening van Tauw (d.d. 26-01-2015) blijkt dat de niet gekapitaliseerde 

investeringskosten voor de drukriolering € 1.068.286 bedragen en voor de 

helofytenfilters € 1.093.372. De kosten voor een helofytenfilter zijn nagenoeg gelijk 

aan de investeringskosten van de drukriolering, waardoor de waarde 0 gegeven 

wordt. 

4.4. Kosten - beheer en onderhoud 

Uit de LCC berekening van Tauw (d.d. 26-01-2015) blijkt dat de niet gekapitaliseerde 

levensduurkosten voor de drukriolering jaarlijks € 1.158.510 bedragen en voor de 

helofytenfilters € 1.069.012. De levensduurkosten voor een helofytenfilter zijn 

daarmee nagenoeg gelijk aan de kosten van de drukriolering, waardoor de waarde 0 

gegeven wordt. 

4.5. Lokale profit 

De natuurlijke variant heeft veel mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de 

lokale profit. Vooral de realisatie van een fietsverbinding, het hergebruik van wilgen, 

het aanstellen van bewoners als beheerders van de filters, het lozen van 

erfspoelwater op het filter, het nuttig gebruiken van (delen van) kavels die niet in 

gebruik zijn en de lokale benutting van residu zijn mogelijkheden om een positieve 

bijdrage te leveren aan de lokale profit. De werkgroep schat in dat niet alle 

mogelijkheden haalbaar zijn. Gezien deze overweging waardeert de werkgroep het 

duurzaamheidscriterium ‘lokale profit’ voor de natuurlijke variant met een waarde +1. 

4.6. Beschikbaarheid gebruiker 

Zowel het helofytenfilter als de drukriolering maken gebruik van minigemalen. De 

kleinere systemen van de natuurlijke variant zijn ook voorzien van een bezinkingsunit 

bij het filter. Bij uitval van de systemen verwacht de werkgroep geen onderscheid in 

de gevolgen voor de gebruiker. Gezien deze overweging waardeert de werkgroep het 

duurzaamheidscriterium ‘beschikbaarheid gebruiker’ voor de natuurlijke variant met 

een waarde 0. 
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4.7. Kwetsbaarheid omgeving 

Ondanks dat het helofytenfilter minder kans heeft op schade door 

graafwerkzaamheden wordt het verschil in effect ervan op de omgeving als 

verwaarloosbaar beschouwd ten opzichte van de drukriolering. Gezien deze 

overweging waardeert de werkgroep het duurzaamheidscriterium ‘kwetsbaarheid 

omgeving’ voor de natuurlijke variant met een waarde 0. 

4.8. Betrouwbaarheid systeem 

Het helofytenfilter is voorzien van minder pompen, hierdoor is de kans op storingen 

kleiner. Daarnaast wordt het natuurlijke systeem als meer robuust en dus 

bedrijfszekerder beschouwd dan de RWZI. Gezien deze overweging waardeert de 

werkgroep het duurzaamheidscriterium ‘betrouwbaarheid systeem’ voor de natuurlijke 

variant met een waarde +1. 

4.9. Verbruik chemicaliën 

Bij de zuivering in Steenwijk worden nagenoeg geen chemicaliën gebruikt om het 

zuiveringsrendement te verbeteren. Indien de zuiveringsresultaten van een 

helofytenfilter achterblijven worden chemicaliën ingezet, vandaar een waardering met 

0. 

4.10. Microverontreinigingen 

In afvalwater worden tegenwoordig de meest uiteenlopende microverontreinigingen 

aangetroffen, gaande van huishoudelijke chemicaliën, via cosmetica en 

geneesmiddelen tot antibiotica, hormoonverstorende stoffen en zware metalen. 

Momenteel is – voor zover bekend -  nog niet intensief gemeten aan helofytenfilters in 

relatie tot microverontreinigingen (bij het verticaal helofytenfilter in Drielanden in 

Groningen vindt momenteel wel onderzoek plaats in relatie tot medicijnresten en 

hormonen. Het aantal metingen is echter nog te beperkt om al conclusies op te 

trekken). In de huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties (actief slibsystemen) worden 

microverontreinigingen beperkt tegengehouden. Vanwege het filtrerende effect van 

een verticaal helofytenfilter en het feit dat sprake is van een langere verblijftijd in 

relatie tot een actief slibsysteem mag verwacht worden dat een helofytenfilter beter in 

staat is microverontreinigingen te verwijderen vandaar de waarde +1 

4.11. Toekomstbestendigheid - kwantiteit 

Door woningbouw of uitbreiding van bedrijvigheid kan een toename van afvalwater 

ontstaan. Bij de drukriolering zal dit betekenen dat een minigemaal meer draaiuren zal 

maken. Aangezien de centrale zuivering groot en robuust is, zal een beperkte 

toename van afvalwater geen invloed hebben op het zuiveringsrendement. Een 

helofytenfilter is kleiner en zal dus eerder aangepast moeten worden. Voor 

Blankenham is ervoor gekozen bij het ontwerp van de voorbezinkunit en 

helofytenfilters rekening te houden met een 30% reservecapaciteit, ofwel de toename 

van afvalwater mag nog met 30% groeien voordat de maximumcapaciteit wordt 

bereikt. Daarnaast wordt de drukriolering aangelegd met een beoogde levensduur van 

60 jaar en een rietveld met een beoogde levensduur van 30 jaar. Hierdoor kan met 

een rietveld flexibeler worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, vandaar de 

waardering met +1. 

4.12. Toekomstbestendigheid - kwaliteit 

Indien de normeringen voor het zuiveren van afvalwater strenger worden, dan hoeft bij 

een centrale zuivering maar op één locatie maatregelen genomen te worden. Bij een 
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duurzame variant zal op alle locaties een maatregel genomen moeten worden, 

toegespitst op de specifieke situatie. 

Daarentegen anticipeert de decentrale oplossing reeds op toekomstige hogere eisen, 

omdat het een betere verwerking (afbraak) van microverontreinigingen heeft dan een 

centrale zuivering, vandaar een waardering met 0. 

4.13. Kringloop 

Het helofytenfilter biedt ten opzichte van de drukriolering meer mogelijkheden om 

water of grondstoffen te hergebruiken. Vooral water, N, P, riet en wilgen kunnen 

worden hergebruikt. Ook het slib kan worden hergebruikt. De haalbaarheid van deze 

mogelijkheden overwegende waardeert de werkgroep het duurzaamheidscriterium 

‘kringloop’ voor de natuurlijke variant met een waarde +1. 

4.14. Materiaal gebruik (leidingen en pompen) 

Bij de drukriolering worden meer leidingen en putten aangelegd dan bij een 

helofytenfilter, vandaar de waardering +1 
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5. Conclusies 

Door de duurzaamheidsweging (conform hoofdstuk 3) te vermenigvuldigen met de 

duurzaamheidswaardering (conform hoofdstuk 4) ontstaat de duurzaamheidsscore. 

Onderstaand grafiek geeft per duurzaamheidscriterium de duurzaamheidsscore. 
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Notitie wet- en regelgeving met betrekking tot Duurzame Sanitatie in 

Blankenham 
 

De juridische aspecten hebben betrekking op:De juridische aspecten hebben betrekking op:De juridische aspecten hebben betrekking op:De juridische aspecten hebben betrekking op:    

- De zorgplicht van gemeente en waterschap 

- De eisen die gesteld worden aan afvalwater inrichtingen in het buitengebied (met name ten 

aanzien van de lozing van afvalwater) 

- De regels ten aanzien van eigendom en beheer 

- Nadeelcompensatie en planschade 

 

Overzicht vigerende wetten en besluitenOverzicht vigerende wetten en besluitenOverzicht vigerende wetten en besluitenOverzicht vigerende wetten en besluiten::::    

Op de wet is alles gebaseerd. Een wet moet altijd door het eerste en tweede kamer worden goedgekeurd en 

ondertekend worden door de koningin. Een besluit is meer gedetailleerd, gaat over een onderwerp uit de wet en 

is opgesteld door de regering (en hoeft niet door de kamers te worden goedgekeurd). Een regeling treedt nog 

meer in detail dan het besluit en bevat specifieke regels over een onderwerp uit het besluit. Een regeling is 

opgesteld door de minister (dus niet de gehele regering). 

 

Wetten: 

• Wet milieubeheer (Wm) 

• Waterwet 

• Gemeentewet 

• Wet Bodembescherming 

• Wet gemeentelijke watertaken (gebaseerd op WM, Waterwet en Gemeentewet) 

 

Besluiten: 

• Besluit lozingen Buitengebied (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en Waterwet) 

• Besluit lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en 

Waterwet) 

• Besluit lozing buiten inrichtingen (gebaseerd op WM, Wet bodembescherming en Waterwet) 

• Activiteiten besluit (gebaseerd op WM en Waterwet) 

 

Regelingen: 

• Regeling lozing afvalwater huishoudens (gebaseerd op besluit lozing afvalwater huishoudens) 

 

AfvalwaterzAfvalwaterzAfvalwaterzAfvalwaterzorgplicht.orgplicht.orgplicht.orgplicht.    

Gemeenten hebben op grond van artikel 10.33 Wm een zorgplicht ten aanzien van de inzameling en 

het transport van stedelijk afvalwater. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Gemeentelijke 

Watertaken per 1 januari 2008 hebben gemeenten meer flexibiliteit en kunnen zij in plaats van aanleg 

en beheer van een openbaar vuilwaterriool ook gebruik maken van afzonderlijke systemen of andere 

passende systemen als daarmee eenzelfde graad van milieubescherming wordt bereikt. Dat laatste 

moet blijken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP
1
). 

 

                                                        
1
 Gemeente Steenwijkerland schrijft in Fluvius-verband als opvolger van haar huidige GemeenteLijke Rioleringsplan het 

Watertakenplan 2016-2021. 
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In het derde lid van artikel 10.33 Wm is echter de mogelijkheid van ontheffing van de zorgplicht 

opgenomen. De provincie is de bevoegde instantie voor het verlenen van deze ontheffing. Van de 

ontheffingsmogelijkheid wordt met name gebruik gemaakt voor de buiten de bebouwde kom gelegen 

gebieden (het buitengebied) waar de kosten voor aanleg van riolering aanzienlijk kunnen zijn. In de 

gebieden waar de gemeente ontheffing heeft gekregen van de zorgplicht moet de houder van het 

afvalwater zelf zorgen voor de verwijdering van het afvalwater. 

De afvalwaterzorgplicht houdt in. 

• De gemeente heeft een zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater door 

middel van een openbaar vuilwaterriool en het transport naar een zuivering technisch werk 

van stedelijk afvalwater. 

• De gemeente kan in plaats van aanleg en beheer van een openbaar vuilwaterriool ook gebruik 

maken van afzonderlijke systemen of andere passende systemen, indien daarmee eenzelfde 

graad van milieubescherming wordt bereikt. Dat eenzelfde graad van milieubescherming 

wordt bereikt, moet blijken uit het GRP. 

• Indien de inzameling en transport van afvalwater in delen van het buitengebied niet doelmatig 

is, kan de gemeente van de provincie een ontheffing krijgen van de zorgplicht. 

Dit biedt dus verschillende mogelijkheden voor de aanpak van het afvalwater in het buitengebied. De 

keuze uit deze mogelijkheden en de doelmatigheidsafweging ligt primair bij de gemeente.  

 

Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe omgevingswet; die waarschijnlijk vanaf 2018 van kracht zal 

zijn. Mogelijk/waarschijnlijk zal de rol van de provincies kleiner worden en vervalt de goedkeuring door 

de provincies dan.  

In de delen van het buitengebied waar door de provincie ontheffing is verleend voor de gemeentelijke 

afvalwaterzorgplicht, moeten burgers en bedrijven zelf zorgen voor zuivering van huishoudelijk 

afvalwater. Zij moeten daarbij voldoen aan de relevante regelgeving met betrekking tot lozingen. 

Daarbij valt op te tekenen dat gemeenten sowieso niet verantwoordelijk zijn voor het inzamelen van 

bedrijfsafvalwater. In veel gevallen wordt dit nu echter wel onder voorwaarden toegestaan.  

De afweging of riolering wel of niet doelmatig is, en de keuze van alternatieve systemen wordt 

vastgelegd in het GRP. De gemeente maakt deze keuze in overleg met het waterschap en de provincie. 

Hoewel het GRP niet formeel goedgekeurd hoeft te worden door het waterschap, dient het 

waterschap op grond van artikel 4.23, eerste lid Wm wel betrokken te worden bij de voorbereiding 

van het plan. De provincie kan, waar dit nodig wordt geacht, op grond van artikel 4.24, Wm de 

gemeenteraad een aanwijzing geven met betrekking tot de inhoud van het GRP. 

De gemeente blijft echter wel de verantwoordelijke instantie voor het instellen van de rioolheffing 

zoals genoemd in het voorgestelde artikel 228a van de Gemeentewet.  

Deze rioolheffing is sinds 2008 verbreed. Artikel 228a van de Gemeentewet biedt de gemeente de 

mogelijkheid om de lozer financieel hetzelfde te behandelen als degene die wordt aangesloten op de 

riolering. Om de kosten in de rioolheffing te kunnen meenemen, moet een eventuele lokale 

voorziening een gemeentelijke voorziening zijn. Dat is het geval als de gemeente, volgens het GRP, de 

voorziening beheert. Uit de opbrengst van de gemeentelijke rioolheffing mag de aanleg, het beheer en 

onderhoud van de voorziening bekostigd worden. 
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Voorwaarden voor lozing van afvaVoorwaarden voor lozing van afvaVoorwaarden voor lozing van afvaVoorwaarden voor lozing van afvalwaterlwaterlwaterlwater::::    

Als niet wordt aangesloten op de riolering, dan geldt voor particulieren het Besluit lozing afvalwater Besluit lozing afvalwater Besluit lozing afvalwater Besluit lozing afvalwater 

huishoudenshuishoudenshuishoudenshuishoudens    (Hoofdstuk 3) en voor inrichtingen
2
 het ActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluit    (Hoofdstuk 3.1.4) en voor nog 

een aparte groep het Besluit lozen buiten Besluit lozen buiten Besluit lozen buiten Besluit lozen buiten inrichtinginrichtinginrichtinginrichting. De besluiten zijn gebaseerd op de Waterwet en de 

Wet Milieubeheer. 

 

Lozen door particulieren: 

Per 1 januari 2008 zijn alle lozingen vanuit particuliere huishoudens geregeld met het Besluit lozing Besluit lozing Besluit lozing Besluit lozing 

afvalwater huishoudensafvalwater huishoudensafvalwater huishoudensafvalwater huishoudens. Het Besluit regelt alle lozingssituaties die bij een particulier huishouden aan 

de orde kunnen zijn, zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. In de Regeling lozing Regeling lozing Regeling lozing Regeling lozing 

afvalwater huishoudensafvalwater huishoudensafvalwater huishoudensafvalwater huishoudens is de normstelling voor een 6 kuubs septic tanks conform NEN-EN 12566-1 

opgenomen. 

Voor lozingen vanuit particuliere huishoudens is nooit een individuele vergunning of ontheffing nodig. 

Over het algemeen zullen lozingen vanuit particuliere huishoudens voldoen aan de algemene regels 

van het besluit en voldoet een Verbeterde SepticTank (VST). Slechts in bijzondere situaties zal 

individueel maatwerk nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de lozing vanuit een 

huishouden plaatsvindt op een oppervlaktewater dat ten aanzien van lozingen bijzondere 

bescherming vergt (artikel 11), of wanneer de lozing direct in het grondwater plaatsvindt (artikel 3). 

 

Lozingen vanuit inrichtingen: 

Als een bedrijf op grond van het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning milieu nodig heeft 

zullen lozingseisen in een individuele omgevingsvergunning worden opgelegd. Overige inrichtingen 

krijgen geen vergunning. Van deze bedrijven wordt geacht dat ze zich houden aan het 

ActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluitActiviteitenbesluit. 

 

Overige lozingen: 

Met het Besluit lozen buiten inrichtingenBesluit lozen buiten inrichtingenBesluit lozen buiten inrichtingenBesluit lozen buiten inrichtingen wordt het lozen dat plaatsvindt door of namens de gemeente 

in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten geregeld. Dat betreft de zorgplicht 

voor stedelijk afvalwater op grond van artikel 10.33 Wm  en de zorgplichten voor afstromend 

hemelwater en grondwater op grond van artikel 3.5 en 3.6 Waterwet. Het GRP heeft hierbij een 

centrale rol. Het gaat hier om de volgende gemeentelijke lozingen: 

• vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of het oppervlaktewater (artikel 3.14)  

• vanuit overstorten van vuilwaterstelsels (artikel 3.15), en  

• vanuit alternatieve systemen, volgens artikel 10.33, tweede lid, Wm, in de bodem of het 

oppervlaktewater (artikel 3.16) 

In artikel 3.14 en 3.15 van het besluit lozen buiten inrichtingen staat dat lozen in het oppervlaktewater 

is toegestaan, indien het stelsel voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan opgenomen 

overzicht. 

In paragraaf 3.4 , art. 3.6 lid 2 is in het besluit lozen buiten inrichtingen bepaalt: het lozen van 

huishoudelijk afvalwater in de bodem is toegestaan indien het lozen plaats vindt buiten een bebouwde 

                                                        
2
 Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die 

binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (WM art. 1.1) 
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kom als de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuivering technisch werk waarop kan 

worden aangesloten meer bedraagt dan een bepaalde afstand in meters in combinatie met een aantal 

inwonerequivalenten. 

a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten; 

b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten; 

c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten; 

d. 1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en 

e. 3000 meter bij 100 tot en met 200 inwonerequivalenten. 

Artikel 3.6 lid 4 stelt vervolgens dat indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan 

de afstanden genoemd in dat lid, het bevoegd gezag (indien het belang van de bescherming van de 

bodem of de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet) bij 

maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toestaan. (het 

bevoegd gezag is hier het waterschap). Doelmatigheid is daarvoor een criterium waarbij aanvullend 

kan worden bepaald dat het water eerst door een zuiveringsvoorziening wordt geleid. 

 

Artikel 3.6 lid 5 geeft grenswaarden die bij het lozen van huishoudelijk afvalwater in de bodem niet 

overschreden mogen worden. Dit betreft BZV en CZV en onopgeloste stoffen voor lozen op of in de 

bodem. Deze zijn opgenomen in tabel 3.6. (idem als tabel 3.5 Activiteitenbesluit) 

 

Dit vijfde lid is niet van toepassing op het lozen van minder dan 6 inwonerequivalenten, indien het 

huishoudelijk afvalwater is geleid door een zuiveringsvoorziening (VST). 
 

In artikel 3.6 lid 8 wordt gesteld dat het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het 

milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te 

stellen termijn bij maatwerkvoorschrift kan bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde 

waarden behoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij: 

a. andere waarden vaststellen; 

b. bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening 

dient te worden geleid. 

 

 

Bijzondere bescherming oppervlaktewateren:Bijzondere bescherming oppervlaktewateren:Bijzondere bescherming oppervlaktewateren:Bijzondere bescherming oppervlaktewateren:    

In bovenstaande besluiten wordt een onderscheid gemaakt in oppervlaktewateren, die met het oog 

op het lozen al dan niet bijzondere bescherming behoeven. Op grond van artikel 1.7, lid 1 onder b, 

Activiteitenbesluit is in bijlage 2 van de ministeriële regeling bij dit besluit een lijst opgenomen van 

oppervlaktewateren die in verband met lozingen geen bijzondere bescherming behoeven. In artikel 

1.1 worden deze wateren aangeduid als "aangewezen oppervlaktewateren". Dit zijn de grotere 

oppervlaktewateren. Wateren die niet in bijlage 2 van de Regeling staan vermeld zijn de niet-

Parameter
Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Representatief 

etmaalmonster
Steekmonster

Biochemisch zuurstof verbruik 30 60 20 40

Chemisch zuurstof verbruik 150 300 100 200

Totaal stikstof - - 30 60

Ammoniumstikstof - - 2 4

Onopgeloste stoffen 30 60 30 60

Fosfor totaal - - 3 6

Tabel 3.6 [waarden in milligram per liter]

Lozen op of in de bodem en in een 

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet-aangewezen 

oppervlaktewaterlichaam
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aangewezen oppervlaktewateren en behoeven dus wel bijzondere bescherming in verband met lozen. 

Lozen op deze wateren zal in veel gevallen aan strengere eisen moeten voldoen of vergunningplichtig 

zijn. 

 

De normen in tabel 3.5 Activiteitenbesluit gelden voor de kwaliteit van het effluent. Voor de kwaliteit 

van het oppervlaktewater gelden voortvloeiend uit het beleid van de KRW veelal gebied specifieke 

normen. Elk waterschap heeft hiervoor haar eigen beleid geformuleerd.  

De lozing van het effluent mag er niet toe leiden dat de kwaliteit van het oppervlaktewater niet meer 

voldoet aan de functionele eisen. De normen daarvoor zijn afhankelijk van het type oppervlaktewater.  

Een voorbeeld (uit het beheerplan Reest en Wieden) is weergegeven in tabel 7-1 

 

 

De afweging of een lozing de kwaliteit van het watersystem beïnvloed zal de basis zijn voor het 

waterschap om via maatwerkvoorschriften aanvullende eisen te stellen. 

 

Uit overleg met het ministerie van I&M (George Stobbelaar) blijkt dat waterschap en gemeente veel 

vrijheden hebben om tot aangepaste voorzieningen in het buitengebied te komen. Het belangrijkste 

criterium is dat met de voorziening een zelfde graad aan milieubescherming wordt bereikt als met het 

conventionele alternatief (aansluiten op riool en zuivering op centrale RWZI). Op welke wijze die 

“zelfde graad aan milieubescherming” moet worden bepaald laat de wetgever open. Waterschap en 

gemeente moeten daar zelf uitkomen. Daarbij behoeft ook niet iedere lozer aan dezelfde eisen te 

voldoen. Het is toegestaan bij woningen x en y in het geheel geen voorziening aan te leggen en bij 

woningen a – q voorzieningen die juist beter zuiveren; het gaat uiteindelijk om de totale belasting. De 

schaal waarop de afwegingen plaats mogen vinden is overigens niet bepaald.  

Het GRP is het belangrijkste toetsingskader voor de voorzieningen in het buitengebied.  

 

Het ministerie van I&M werkt momenteel aan een beleidsvisie “Duurzaam beheer afvalwater” dit kan 

de huidige regelgeving op termijn doen veranderen. Men is zeer geïnteresseerd in pilots als 

Blankenham.  

 

 

Beheer en eigendom.Beheer en eigendom.Beheer en eigendom.Beheer en eigendom.    

De WaterwetWaterwetWaterwetWaterwet bepaalt in art. 3.4.lid 1 dat de zuivering vanuit een openbaarriool plaats vindt in een 

inrichting onder de zorg van een waterschap. De exploitatie kan plaats vinden door het waterschap of 

een andere rechtspersoon. 
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In art. 3.4 lid 2 wordt aangegeven dat het betrokken waterschap én de raad van de betrokken 

gemeente kunnen besluiten, indien dat aantoonbaar doelmatiger is, dat de zuivering onder de zorg 

van de gemeente valt.  

 

Artikel 4 van het besluit lozing afvalwater huishoudens bepaalt dat de gemeenten via een 

maatwerkvoorschrift eisen kunnen stellen aan de lozing op het riool / de zuiveringsinrichting “ter 

bescherming van de doelmatige werking van de voorziening voor het beheer van het afvalwater” 

 

 

Nadeelcompensatie en planschade:Nadeelcompensatie en planschade:Nadeelcompensatie en planschade:Nadeelcompensatie en planschade:    

 

Planschade: 

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) die ontstaat na 

wijziging van de planologie. De vermogensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de 

oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking 

kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van 

criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering als gevolg 

van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen. 

 

Nadeelcompensatie: 

Indien de natuurlijke variant aangelegd kan worden zonder bestemmingsplanwijziging, dan zou er 

sprake kunnen zijn van nadeelcompensatie op basis van een rechtmatige overheidsdaad. Dit betreft 

compensatie van onevenredige – dus buiten het maatschappelijk risico vallende - schade als gevolg 

van de behartiging van het in het openbaar belang gerichte optreden. Hierbij geldt dat u in objectieve 

zin dient aan te tonen of aannemelijk te maken dat er sprake is van onevenredige, aan de 

schadeoorzaak toe te rekenen, schade. Een dergelijke schade is vaak erg moeilijk aantoonbaar. 

 

 

Aandachtspunten / keuzes project Duurzame Sanitatie BlankenhamAandachtspunten / keuzes project Duurzame Sanitatie BlankenhamAandachtspunten / keuzes project Duurzame Sanitatie BlankenhamAandachtspunten / keuzes project Duurzame Sanitatie Blankenham::::    

I. De situatie bij de kernen, Pollesteeg, Buurtsteeg en Baarlo is van dien aard dat de gemeente 

zou kunnen overwegen af te zien van haar zorgplicht. De provincie is hiervoor bevoegd gezag. 

In dat geval zullen alle woningen en bedrijven een eigen voorziening moeten treffen. Deze 

mag dan bestaan uit een Verbeterde Septictank (VST). Dit zal in het GRP moeten worden 

opgenomen. 

 

Advies: 

Geadviseerd wordt niet af te zien van de zorgplicht, aangezien: 

- de bewoners aangegeven hebben geen eigen septictank te willen; 

- in dat geval er geen sprake meer is van een project duurzame sanitatie (hooguit van een 

goedkoop alternatief). 

 

 

II. Met de voorgenomen combinatie van septictank en helofytenfilter voldoen we op de meeste 

locaties (zie de waterkwaliteitsrapportage) aan de eisen voor de lozing van afvalwater uit 

inrichtingen zoals bedoeld in het activiteitenbesluit op niet aangewezen wateren (tabel 3.5). 

Het waterschap kan met een maatwerkvergunning echter aangepaste eisen stellen (strenger 

of ruimer bijvoorbeeld op basis van de KRW doelen). Een alternatief kan zijn in het geheel af 

te zien van lozing op oppervlaktewater en het afvalwater uit het helofytenfilter via 

infiltratiekoffers in de bodem te lozen. 



Vervolg : Notitie Wet- en regelgeving met betrekking tot Duurzame Sanitatie in Blankenham 

d.d. : 05 januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 Blad 7 van 7 

 

Advies: 

- de werking van de filters goed monitoren en als blijkt dat normen alsnog overschreden 

worden in overleg met het waterschap zoeken naar mogelijke oplossingen (bijv. 

aanbrengen van een infiltratiekoffer, waardoor het een bodemlozing wordt). 

 

 

III. De Waterwet bepaalt dat de inrichting voor het zuiveren van afvalwater in plaats vindt in een 

inrichting onder de zorg van het waterschap (die het beheer desgewenst kan uitbesteden). 

Het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeenteraad kunnen echter anders 

besluiten. We schatten in dat dit wellicht een lastige discussie kan worden die niet op korte 

termijn volledig kan worden gevoerd. 

 

Advies: 

- naar analogie met de afspraken ten aanzien van de IBA’s in Steenwijkerland, het 

eigendom voor de inrichting tijdelijk onderbrengen bij de gemeente en het beheer ten 

laste te laten komen van het waterschap (die dat desgewenst uit besteed); 

- een meer principiële discussie hierover in het kader van het GRP op te starten. 

 

 

IV. In verschillende Besluiten wordt verwezen naar het GRP als het kader stellend plan voor de 

sanitatie in het buitengebied. 

 

Advies:  

- In het watertakenplan 2016-2021 (de opvolger van het vGRP 2009 - 2015 dat nu wordt 

opgesteld) aangeven dat onderzoek plaatsvindt naar de toekomstige sanitatie in het 

buitengebied. Tevens ruimte bieden om tijdens de planperiode de resultaten van het 

project Blankenham met een tussentijdse beleidswijziging in te passen. 

 

 

V. Indien geen grote bouwkundige objecten aangelegd hoeven te worden, verwacht gemeente 

Steenwijkerland dat de natuurlijke zuivering aangelegd kan worden, zonder het 

bestemmingsplan aan te hoeven passen. Indien dit het geval is, dan hebben omwonenden 

géén recht op planschadevergoeding. In een dergelijke situatie kan er wel sprake zijn van 

nadeelcompensatie. 

 

Advies: 

- In goed overleg met de meest nabij gelegen bewoners over de meest gewenste inpassing 

praten. 

    

    

Frans de Graaf (gemeente Steenwijkerland) 

Bjartur Swart (ECS – Earth Care Solutions) 

 

05 januari 2015 
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1. Inleiding en leeswijzer. 
 

Deze notitie beschrijft de waterkwaliteitsaspecten van het project Duurzame Sanitatie Blankenham. 

Het gaat daarbij enerzijds om de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 

zowel lokaal als meer regionaal en om de mate waarin met het project wordt voldaan aan de eisen 

die normaliter worden gesteld aan de lozing van afvalwater via een inrichting op het watersysteem. 

Deze notitie is een vervolg op de eerder in opdracht van de projectgroep door LeAF/ECS uitgevoerde 

Quick-scan Waterkwaliteit (2014). In deze rapportage wordt aan de hand van de beschikbare 

gegevens een zo goed mogelijk beeld geschetst van de huidige waterkwaliteit en de mogelijke 

invloed van decentrale zuiveringssystemen op die waterkwaliteit, zowel lokaal als regionaal 

(Weerribben). 

 

In deze aanvullende notitie kan, nu preciezer bekend is hoe een eventueel decentraal systeem er  uit 

zou komen te zien, beter worden ingeschat wat de lokale lozing zou kunnen zijn. Er zijn echter geen 

gegevens bekend van de huidige waterkwaliteit in de perifere watergangen waar de decentrale 

systemen eventueel op zouden gaan lozen. In deze notitie richten we ons vooral op de nadere 

beschouwing van de zuiverende werking van de voorgestelde decentrale systemen en doen we 

voorstellen voor de wijze van monitoring en doen we voorstellen voor nader onderzoek. Dit 

onderzoek heeft deels te maken met het wegnemen van onzekerheden en deels met de wens om na 

te gaan of decentrale systemen ook een bijdrage zouden kunnen leveren aan de toekomstige 

verwerking van erfafspoelwater.    

 

In de notitie gaan we eerst in op de algemene beoordeling van de decentrale oplossingen ten 

opzichte van de nul-variant drukriool; daarna wordt locatie specifiek de situatie bij Baarlo, 

Buurtsteeg, Pollesteeg en Blankenham beoordeeld en wordt aangegeven welke onderzoeksvragen 

hier opgepakt zouden kunnen worden. Tot slot wordt in een risicoparagraaf ingegaan op de 

mogelijke risico’s. De rapportage besluit met een aantal overwegingen en voorstellen.  

 

2. Beoordeling effecten (algemeen). 
 

In deze notitie wordt, nu bekend is welke voorzieningen de gemeente voornemens is te treffen, een 

nadere analyse gemaakt van de lozingssituatie en effecten in het algemeen en per deelgebied. 

Hierbij zijn van belang: 

- Volksgezondheids- en veterinaire effecten; en 

- Milieu hygiënische effecten. 

 

1.1. Volksgezondheids- en veterinaire effecten 

 

Voor de volksgezondheids- en de veterinaire aspecten van sanitaire systemen zijn geen wettelijke 

normen vastgelegd. Alleen daar waar oppervlaktewateren een zwemwaterfunctie hebben zijn 

normen vastgelegd ten aanzien van de hoeveelheden ziekte verwekkende bacteriën in dat 

betreffende water. De normen voor zwemwater zouden wel als referentie kunnen dienen. In de 

polder Blankenham zijn geen wateren aangewezen met de functie zwemwater.  
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Ons afvalwatersysteem is echter wel primair aangelegd ten behoeve  van de volksgezondheid. In 

deze rapportage willen wij derhalve wel aandacht besteden aan de vraag in welke mate de 

volksgezondheid en diergezondheid nadelig zou kunnen worden beïnvloed  en hoe zich dit verhoudt 

tot drukriolering. 

  

Vastgesteld kan worden dat ondanks dat volksgezondheid het belangrijkste doel van de aanleg van 

de riolering is geweest er in het algemeen is weinig onderzoek is gedaan naar juist die 

volksgezondheidsaspecten zowel wat betreft de werking van de conventionele systemen als van de 

meer duurzame en decentrale systemen.  

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn: 

1. Uit onder andere het  STOWA-onderzoek “Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen 

(STOWA 2014-34)” is onder andere gebleken dat als onopgeloste bestanddelen (ook 

zwevende stof genoemd) en het zuurstofverbruik voldoende afnemen, ook de hygiënische 

risico’s voldoende afnemen. Dit geldt zowel voor de mechanische zuiveringen als voor de 

helofytensystemen. 

2. Uit de evaluatie van de werking van de IBA’s in de gemeente De Wolden (maart 2012) is 

gebleken dat de onderzochte helofytenfilters voor wat betreft de parameters BZV, CZV en 

onopgeloste bestanddelen beter zuiveren dan de rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten. 

3. Verschillende onderzoeken laten zien dat het effluent van reguliere rioolwaterzuiverings-

installaties doorgaans nog concentraties aan E. Coli (een indicator voor pathogenen) in 

waarden tussen 50.000 tot 100.000 E. Coli/100ml bevatten (de norm voor zwemwater ligt 

beneden de 1000/100 ml). 

4. In de afgelopen jaren is er regelmatig onderzoek gedaan naar de zuiverende werking van 

helofytenfilters en/of moeraszuiveringen voor wat betreft pathogenen (onder andere in het 

Stowa-onderzoek naar de Waterharmonica (STOWA 2012-10). Helofytenfilters en 

zuiveringsmoerassen worden hierbij toegepast om het rwzi-effluent na te zuiveren. Als 

nazuivering worden hierbij voor E. Coli zuiveringsrendementen behaald van 90 tot 99%.  

5. In de wijk Lanxmeer in Culemborg wordt het grijsafvalwater lokaal behandeld middels 

verticale helofytenfilters. Onderzoek toont aan dat het grijze water ook pathogenen bevat en 

dat de helofytenfilters (zelfs in een winterperiode) verwijderingspercentages laat zien voor E. 

Coli van 99,9% (log 3) tot >99,99% (log 4,5). 

6. In de wijk Drielanden is de verwijdering van pathogenen onderzocht aan de hand van E.coli 

als indicator organisme. De verwijdering van E. Coli in het Vertikaal Helofytenfilter (VHF) is 

ruim 3 log eenheden. Tot dusver (met een beperkte behandeling van zwartwater) voldeed de 

hygiënische kwaliteit van het water in de vloeivelden aan de richtlijnen voor zwemwater. 

 

Vastgesteld kan worden dat in veel onderzoeken helofytenfilters E. Coli (als indicator voor 

pathogenen) beter verwijderen dan een conventionele RWZI. 

 

Naast ziekteverwekkers (pathogenen) is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor 

microverontreinigingen zoals medicijnresten, hormoonsysteemverstorende stoffen, cosmeticaresten 

en zeepresten. De huidige RWZI’s zijn niet ontworpen om deze stoffen uit het afvalwater te 

verwijderen. Een deel ervan wordt echter wel afgebroken of gebonden aan het slib. Decentrale 

natuurlijke filters lijken het qua rendement vergelijkbaar te doen of soms zelfs iets beter. Er zijn geen 

normen voor de verwijderingsrendementen of eisen aan lozingen. Enkele onderzoeksresultaten zijn: 
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1. De verwijdering van medicijnen door het VHF is bekend in de situatie van “grijswater”, d.w.z. 

lage concentraties (en vrachten) medicijnen. Verwijderingsrendement verschilt per stof en is 

blijkbaar afhankelijk van stofeigenschappen, de concentratie en de verblijftijd in het filter.  

2. In het onderzoek naar de werking van de Waterharmonica als natuurlijke schakel tussen 

waterketen (rwzi) en watersysteem is ook gekeken naar hormoonachtige stoffen en 

medicijnresten. Hoewel deze stoffen slechts beperkt worden afgebroken neemt het gemeten 

milieurisico wel behoorlijk af. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door afname van de 

gehalten aan insecticiden, de groep van gemeten stoffen die de grootste bijdrage levert aan 

het milieurisico. 

 

Onderzoek naar de verwijdering van dit soort stoffen neemt de laatste jaren toe. De mate waarin 

systemen deze stoffen verwijderen is sterk afhankelijk van de aard van de stof, de verblijftijd in de 

inrichting en het zuurstofgehalte. Biodegradatie lijkt het belangrijkste proces te zijn bij de afbraak 

van dit soort stoffen. Door een bodempassage worden veel stoffen geleidelijk aan afgebroken (Song, 

2014). Dat verklaart ook dat verticale helofytenfilters microverontreinigingen over het algemeen 

beter verwijderen dan RWZI’s. 

 

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw is er veel te doen geweest over de relatie tussen afvalwater 

en veterinaire gezondheid. In die periode was het gebruikelijk dat rioolwater in perioden van hevige 

neerslag via riool overstorten ongezuiverd op het oppervlaktewater werd geloosd. Inmiddels is het 

merendeel van deze overstorten gesaneerd. Het effluent van de natuurlijke zuiveringssystemen zoals 

voorgesteld zijn uiteraard niet met die lozing van ongezuiverd rioolwater te vergelijken. De 

voorgestelde zuiveringstechnieken betreffen een voorbezinking met daarna een bodempassage in 

het helofytenfilter. In de quick-scan waterkwaliteit (Leaf-ECS, 2014) stelt Frans van Knapen (em. 

hoogleraar veterinaire gezondheid) dat het gezondheidsrisico voor vee van dit soort systemen 

verwaarloosbaar is.  

 

Een eventuele besmetting zou alleen kunnen optreden bij een direct contact met het 

oppervlaktewater. In sommige gevallen kan het water in de sloot gebruikt worden voor veedrenking. 

Dit water bevat overigens sowieso pathogenen (onder andere afkomstig uit mest en uitwerpselen 

van watervogels) en microverontreinigingen (onder andere afkomstig uit medicijnresten in mest en 

gewasbeschermingsmiddelen). Veel boeren zorgen alleen al daarom voor leidingwater als drinkwater 

voor het vee.  De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft richtlijnen gesteld voor de kwaliteit van 

veedrinkwater. ‘Goed’ drinkwater voor runderen bevat op basis van deze richtlijn maximaal 

10 kolonievormende eenheden (kve) per milliliter (= 1000 kve/100 ml) en komt daarmee overeen 

met de norm van een goede zwemwaterkwaliteit. In december 2014 is twee keer het effluent van 

een helofytenfilter van een zorgboerderij in Echten bemonsterd (zie bijlage 1). Het helofytenfilter 

behandelt het afvalwater van 3 woningen en het afvalwater van de zorgboerderij (circa 15 – 20 

personen in dagbehandeling). Het effluent bevatte concentraties E. Coli tussen 30 en 45 kve / 100 ml 

en voldoet daarmee aan de criteria voor zowel goed veedrinkwater als aan de norm voor een goede 

zwemwaterkwaliteit.  
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1.2 Milieu hygiëne 

De wet- en regelgeving (wet Milieubeheer en de Waterwet) heeft ten aanzien van de milieu-

hygiënische aspecten van afvalwater de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De 

focus ligt daarbij vooral op de normen voor het biologisch en chemisch zuurstofverbruik (BZV/CZV) 

en de nutriënten stikstof en fosfor. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen in de zorgplicht van 

de gemeenten en waterschappen met betrekking tot de watertaken. Er is nu sprake van een 

complexe situatie waarin waterschappen en gemeenten veel vrijheid hebben om gezamenlijk tot 

maatwerk oplossingen te komen. Daarin moeten wel de juiste afwegingen worden gemaakt (zie ook 

de notitie Juridische aspecten). 

 

De richtlijn stedelijk afvalwater heeft als uitgangspunt dat stedelijk afvalwater door middel van een 

openbaar riool wordt ingezameld en gezuiverd. Dat hoeft volgens de richtlijn echter niet bij 

agglomeraties met lozingen minder dan 2000 inwonerequivalenten of wanneer de aanleg van een 

openbaar riool niet gerechtvaardigd is uit milieuoogpunt (wanneer er geen voordelen te behalen zijn 

of wanneer aanleg buitensporig duur zou zijn). In die gevallen mag gebruik worden gemaakt van 

afzonderlijke systemen of van andere passende systemen waarmee dezelfde graad van 

milieubescherming wordt bereikt. 

 

De gemeente kan er voor kiezen om – in lijn met de regeling zoals die thans geldt – dat deel van het 

buitengebied waar aanleg van een openbaar vuilwaterriool doelmatig is, te rioleren en voor het 

overige deel van het buitengebied ontheffing te vragen van de provincie. De doelmatigheidsafweging 

ligt daarbij primair bij de gemeente, die immers de aanvraag om de ontheffing doet. 

 

In “onrendabele” buitengebieden kan de gemeente zo afzien van haar zorgplicht voor de riolering. 

Elke woning zal in dat geval zelf een adequate voorziening moeten treffen voor het behandelen van 

afvalwater. Aangezien het waterschap de polder niet als “kwetsbaar water” heeft aangewezen 

volstaat een 6m3’s  verbeterde septictank (VST) (de zogenaamde “budgetvariant”). Hierin wordt 

vooral het BZV/CZV verwijderd; verwijdering van stikstof en fosfaat vindt niet plaats.  

De Uitwerkingsnotitie Riolering 2013-2018 van Reest en Wieden sluit hier op aan. Opgenomen is dat 

voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater in individuele gevallen minimaal een verbeterde 

septic tank, met een inhoud van ten minste 6 m3, moet worden geplaatst. Voor lozingen op 

oppervlaktewateren die bijzondere bescherming behoeven kan het waterschap met een 

maatwerkvoorschrift een verdergaande zuiveringsvoorziening voorschrijven. 

 

Indien de gemeente echter voor clusters van woningen riolering en een zuivering aanlegt (zoals dit in 

Blankenham wordt voorgesteld) dan kan  dit worden beschouwd als een inrichting die valt onder het 

Activiteitenbesluit welke gebaseerd is op  de wet Milieubeheer (zie verder ook bijlage 2). Daarvoor 

gelden de lozingsnormen van tabel 3.5:  
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Deze huidige lozingseisen komen overeen met de ‘oude’ lozingseisen van IBA’s klasse III (strengste 

klasse) welke destijds voorgeschreven werden voor lozingen op zeer kwetsbare wateren. De in de 

CIW-nota opgenomen indeling in ‘niet kwetsbaar’, kwetsbaar en ‘zeer kwetsbaar’ (ofwel de 

draagkracht) is onder andere afhankelijk van de functie van het gebied, het verdunnend vermogen, 

de omliggende grondsoort en het gebruik. 

 

De wateren in de polder van Blankenham  zijn “niet aangewezen oppervlaktewateren”, bij lozing op 

het watersysteem gelden de normen in de rechter kolommen van de tabel. Ingeval de aan te leggen 

zuiveringssystemen niet direct op het oppervlaktewater lozen maar in de bodem dan volstaan de 

normen in de linker kolommen van de tabel. 

 

In het geval dat de inrichting onder het Activiteitenbesluit valt kan het waterschap in een 
maatwerkvergunning aangepaste eisen stellen.  
 
Om een goede afweging te kunnen maken is de centrale vraag wat de effecten zijn van decentraal 

natuurlijke zuiveringssystemen op het lokale watersysteem van Blankenham. Het gaat hierbij om de 

belasting vanuit de lozing ten opzichte van de draagkracht van het ontvangende oppervlaktewater in 

relatie tot andere emissiebronnen. In de Quick-scan waterkwaliteit zijn berekeningen gemaakt ten 

aanzien van de vrachten aan stikstof en fosfaat en de relatieve bijdrage van de lozing van de 

zuiveringssystemen aan het gehele watersysteem. Algehele conclusie van de Quick-scan is dat het 

effect van een alternatief natuurlijk systeem op de waterkwaliteit van het totale watersysteem in de 

polder verwaarloosbaar is, maar lokaal (in de ontvangende sloot) kan het effect wel groter zijn. 

 

De oppervlaktewateren in de polders rond Blankenham kunnen getypeerd worden als niet kwetsbaar 

water.  Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de functie van het gebied, de relatief nutriëntenrijke 

grondsoort en de relatief beperkte aandeel aan nutriënten vanuit de waterketen in relatie tot de 

reeds aanwezige uit- en afspoeling vanuit de bodem. Het oppervlaktewater in de polders rond 

Blankenham betreft  zogenaamd ‘overig water’ waar (nog) geen specifieke ecologische doelstellingen 

voor geformuleerd zijn. 
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3. Beoordeling effecten en aanbevelingen voor onderzoek per deelgebied 
In de volgende paragrafen wordt per deelgebied de toekomstige situatie in kaart gebracht indien het 

voorstel voor duurzame sanitatie wordt uitgevoerd. Per deelgebied wordt aangegeven: 

- de kenmerken van het afvalwater; 

- de kenmerken van het alternatief sanitatie systeem; 

- de kenmerken van het ontvangende oppervlaktewater / gebied; 

- de beoordeling van de effecten; 

- de eventuele vragen die spelen bij de lozingssituatie; en daaruit volgend 

- een voorstel voor een eventueel meet- en onderzoeksplan. 

 

2.1. Baarlo 

1 Kenmerken van het afvalwater Baarlo 

Het afvalwater van de woonkern betreft huishoudelijk afvalwater van 8 woningen (circa 24 

personen) én het melkspoelwater van 1 melkveebedrijf. In de huidige situatie wordt dit nu 

(waarschijnlijk met enig hemelwater) in een vrijverval stelsel verzameld en geloosd op het drukriool. 

Het melkspoelwater bevat veel fosfor afkomstig van het spoelmiddel.  

 

In de nieuwe situatie zal het hemelwater worden afgekoppeld en zal voor de melkspoeling fosfaatvrij 

zuur worden gebruikt. Op basis van standaard literatuur kunnen de volgende vrachten en 

concentraties voor de samenstelling van het afvalwater in Baarlo worden aangehouden: 

 

 Kwaliteit 
afvalwater in g/dag in mg/l 

  oud nieuw oud nieuw 

CZV 3200 3200 800 800 

BZV 1400 1400 350 350 

stikstof 340 340 85 85 

fosfor 190 50 48 13 

  

 

Uitgaande van 24 personen en 125 liter per persoon per dag wordt 3,125 m3 afvalwater per dag 

geproduceerd. Daar komt het melkspoelwater van De Boer nog bij. Maximale debiet per dag komt 

daarmee uit op maximaal 4 m3/dag.  

 

2 Kenmerken van het alternatief sanitatie systeem 

In de nieuwe situatie wordt het vrijvervalstelsel opnieuw aangelegd en wordt het hemelwater 

afgekoppeld. Het afvalwater van Baarlo 8 wordt middels drukriolering aangevoerd naar het vrij verval 

stelsel. Via een 22 m3 voorbezinktank wordt het afvalwater middels een pomp periodiek in het 

helofytenfilter gebracht. Dit filter loost, onder vrij verval op een als een nazuivering te bestempelen 

perceelsloot van 250 m. Deze sloot komt uit op een hoofdwatergang. De septic tank is een 

voorbezinktank waarin het afvalwater door bezinking, opdrijving en biologische afbraak wordt 

(voor)gezuiverd. Het zuiveringsrendement hangt onder meer af van de verblijftijd van het afvalwater 

in de tank. Bij het ontwerp is uitgegaan van een minimale verblijftijd van het afvalwater (grijs en 

zwart samen) van 4 dagen. Het helofytenfilter heeft een oppervlak 81 m2 meter.  
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Het zuiveringsrendement en de verwachte effluentkwaliteit voor dit systeem bedragen op basis van 

literatuurgegevens: 

 

 

zuiverings verwachtte  lozingsnorm  lozingsnorm  

 

rendement kwal. effluent 

Tabel 3.5 

(etmaal) 

Tabel 3.5 

(steek) 

 

in % in mg/l In mg/l In mg/l 

CZV 90% 80 100 200 

BZV 95% 18 20 40 

stikstof 50% 43 30 60 

fosfor 80% 3 3 6 

medicijnen 65% 

 

  

  

 

Detailoverzicht alternatief systeem Baarlo 
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3 Kenmerken van het ontvangende oppervlaktewater / gebied 

Het effluent van het helofytenfilter wordt geloosd op een perceelsloot van De Boer. Na circa 250 

meter mondt de perceelsloot uit in een watergang welke in beheer van het waterschap Reest en 

Wieden is.  

 
Het gebied betreft geheel agrarisch gebied en heeft als zodanig een landbouwkundige functie.  

 

4 Beoordeling van de effecten. 

a) de afkoppeling van (schoon) hemelwater is positief. Het afvalwater dat naar de RWZI wordt 

afgevoerd is minder verdund en er blijft meer schoon water in het gebied beschikbaar. 

b) de totale hoeveelheid aan fosfaat in het afvalwater vermindert met 60 %. 

c) het voorgenomen alternatief heeft een hoger zuiveringsrendement dan wanneer de 

gemeente af zou zien van haar zorgplicht en de bewoners eigen voorzieningen zouden 

plaatsen. 

d) Het voorgenomen alternatief voldoet ruimschoots aan de lozingseisen ten aanzien van BZV 

en CZV in het kader van het Activiteitenbesluit. 

e) Het voorgenomen alternatief zit op het lozingspunt van het helofytenfilter tussen de 

grenswaarden voor een etmaal- en steekmonster in voor wat betreft stikstof en fosfor voor 

lozing op oppervlaktewater en voldoet daarmee aan de normen. De perceelsloot waarop het 

helofytenfilter loost verwijdert mogelijk nog een deel van de nutriënten.  

f) In absolute vrachten zijn de hoeveelheden stikstof en fosfor te verwaarlozen ten opzichte 

van de vrachten in het watersysteem zelf en de bemestingsdruk vanuit de landbouw.  

Lozingspunt effluent helofytenfilter 

op perceelsloot 

Uitmonding perceelsloot na 250 

meter op watergang in beheer bij 

Reest en Wieden 

 

Helofytenfilter 
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g) Indien de na geschakelde zuiveringssloot geen directe verbinding heeft met 

oppervlaktewater  zou er sprake kunnen zijn van een bodemlozing. In dat geval voldoet het 

voorgenomen alternatief ruimschoots  aan de lozingseisen van het Activiteitenbesluit. 

 

5 Onderzoeksvragen en monitoringsdoelstellingen 

Uit oogpunt van haar taak als waterkwaliteitsbeheerder kan het waterschap volstaan met het 

monitoren van de kwaliteit van het effluent uit het helofyten filter.  

 

Het project Blankenham is evenwel een voorbeeld voor mogelijk soortgelijke voorzieningen elders in 

het beheergebied van waterschap Reest en Wieden. Uit dien hoofde verdiend het aanbeveling een 

meer uitgebreid onderzoeksprogramma op te zetten met betrekking tot de werking van het systeem 

ten aanzien van : 

 de verwijdering van pathogenen 

 de verwijdering van microverontreinigingen 

 de werking van de perceelsloot als waterharmonica / groene zuivering 

 de werkelijke waterkwaliteit in de polder in relatie tot de kwaliteit van het effluent. 

 

6 Onderzoeks- en monitoringsplan 

De voorgenomen voorziening bij Baarlo is een basis uitwerking. Het biedt bij uitstek de gelegenheid 

hier specifiek de werking van het filter en de werking van de na geschakelde zuiveringssloot te 

onderzoeken.   

Voorgesteld wordt: 

a) Periodiek de effluentkwaliteit van het helofytenfilter te monitoren (steekmonsters) 

b) Gedurende 1 jaar  de werking van het systeem te volgen ten aanzien van pathogenen en 

microverontreinigingen door twee maandelijkse influent- en effluentmetingen. 

c) Gedurende 2 jaar een gedetailleerde studie te doen naar de werking van de zuiveringssloot. 

d) Gedurende 2 jaar de waterkwaliteit van het polder water te monitoren in relatie tot de lozing 

van effluent uit de zuiveringssloot. 

 

2.2. Buurtsteeg 

1 Kenmerken van het afvalwater Buurtsteeg 

Het afvalwater van de woonkern betreft huishoudelijk afvalwater van 12 woningen (circa 36 

personen) én het melkspoelwater van 2 melkveebedrijven. In de huidige situatie wordt dit nu 

(waarschijnlijk met enig hemelwater) in een vrij verval stelsel verzameld en geloosd op het drukriool. 

Het melkspoelwater bevat veel fosfor afkomstig van het spoelmiddel.  

 

In de nieuwe situatie zal het hemelwater worden afgekoppeld en zal voor de melkspoeling fosfaatvrij 

zuur worden gebruikt.  
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Op basis van standaard literatuur kunnen de volgende vrachten en concentraties voor de 

samenstelling van het afvalwater in Buurtsteeg worden aangehouden: 

 

  Kwaliteit 
afvalwater in g/dag in mg/l 

  oud nieuw oud nieuw 

CZV 4600 4600 730 730 

BZV 1900 1900 302 302 

stikstof 490 490 78 78 

fosfor 210 70 33 11 

  

 

Uitgaande van circa 36 personen en 125 liter per persoon per dag wordt 4,5 m3 afvalwater per dag 

geproduceerd. Daar komt het melkspoelwater van Hulleman en Holtland nog bij. Maximale debiet 

per dag komt daarmee uit op maximaal 6,3 m3/dag.  

 

Op het bedrijf van Hulleman komt erfafspoelwater vrij afkomstig van de voeropgslag en “vuil”erf. Dit 

stroomt nu nog oppervlakkig af naar het oppervlaktewater. De hoeveelheden en kwaliteit van dit 

water zijn niet bekend. 

 

2 Kenmerken van het alternatief sanitatie systeem 

In de nieuwe situatie wordt het vrijvervalstelsel opnieuw aangelegd en wordt het hemelwater 

afgekoppeld. Via een 34 m3 voorbezinktank wordt het afvalwater middels een pomp periodiek in het 

helofytenfilter gebracht. De septic tank is een voorbezinktank waarin het afvalwater door bezinking, 

opdrijving en biologische afbraak wordt (voor)gezuiverd. Het zuiveringsrendement hangt onder meer 

af van de verblijftijd van het afvalwater in de tank. Bij het ontwerp is uitgegaan van een minimale 

verblijftijd van het afvalwater (grijs en zwart samen) van 4 dagen. Het helofytenfilter heeft een 

minimale oppervlakte van 126 m2.  Voor de proef met het verwerken van erfafspoelwater zal de 

zuiveringsvoorziening groter moeten worden gemaakt. Het erfafspoelwater wordt in een bestaande 

sloot met onder afdichting verzameld en geleidelijk aan het helofytenfilter toegevoegd. Aanvankelijk 

zal eerst 1 silo worden aangesloten; later kunnen bij positieve resultaten de andere 3 volgen.   

 

Het zuiveringsrendement en de verwachte effluentkwaliteit voor dit systeem bedragen op basis van 

literatuurgegevens: 

 

zuiverings verwachtte  lozingsnorm  lozingsnorm  

 

rendement kwal. effluent 

Tabel 3.5 

(etmaal) 

Tabel 3.5 (steek) 

 

in % in mg/l In mg/l In mg/l 

CZV 90% 73 100 200 

BZV 95% 15 20 40 

stikstof 50% 39 30 60 

fosfor 80% 2 3 6 

medicijnen 65% 
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Detailoverzicht alternatief systeem Buurtsteeg 

 

3 Kenmerken van het ontvangende oppervlaktewater / gebied 

Het gebied betreft geheel agrarisch gebied en heeft als zodanig een landbouwkundige functie. 50 

meter na het lozingspunt mondt de ontvangende sloot uit in een schouwsloot.  

 

 
 

 

 
 

 

Helofytenfilter 

Lozingspunt  effluent helofytenfilter 

op perceelsloot Uitmonding perceelsloot na 50 meter 

in schouwsloot 



14 
 

 
 

 

De situatie wordt / is anders als ook afvalwater van de voeropslag wordt meegenomen, zie 

onderstaand figuur. 

 
 

 

4 beoordeling van de effecten  

a) de afkoppeling van (schoon) hemelwater is positief. Het afvalwater dat naar de RWZI wordt 

afgevoerd is minder verdund en er blijft meer schoon water in het gebied beschikbaar. 

b) de totale hoeveelheid aan fosfaat in het afvalwater vermindert met 75 %. 

c) het voorgenomen alternatief heeft een hoger zuiveringsrendement dan wanneer de 

gemeente af zou zien van haar zorgplicht en de bewoners eigen voorzieningen zouden 

plaatsen. 

d) Het voorgenomen alternatief voldoet ruimschoots aan de lozingseisen ten aanzien van BZV, 

CZV en fosfor in het kader van het Activiteitenbesluit. 

e) Het voorgenomen alternatief zit voor wat betreft stikstof tussen de grenswaarden voor een 

etmaal- en steekmonster in voor lozing op oppervlaktewater. 

f) In absolute vrachten zijn de hoeveelheden stikstof en fosfor te verwaarlozen ten opzichte 

van de vrachten in het watersysteem zelf en de bemestingsdruk vanuit de landbouw.  

g) Indien de ontvangende perceelsloot na het helofytenfilter geen overstort  heeft op ander 

oppervlaktewater zou  er sprake kunnen zijn van een bodemlozing. In dat geval voldoet het 

voorgenomen alternatief ruimschoots aan de lozingseisen van het Activiteitenbesluit.  

 

Voeropslag 

Buffer verontreinigd water van de 

voeropslag 

Helofytenfilter 

Lozingspunt op 

perceelsloot 
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5 Onderzoeksvragen en monitoringsdoelstellingen 

Uit oogpunt van haar taak als waterkwaliteitsbeheerder kan het waterschap volstaan met het 

monitoren van de kwaliteit van het effluent uit het helofytenfilter.  

 

Het project Blankenham is evenwel een voorbeeld voor mogelijk soortgelijke voorzieningen elders in 

het beheergebied van waterschap Reest en Wieden. Uit dien hoofde verdiend het aanbeveling een 

meer uitgebreid onderzoeksprogramma op te zetten met betrekking tot de werking van het systeem 

ten aanzien van : 

 de mogelijkheid om ook erfafspoelwater te zuiveren. 

 

6 Onderzoeks- en monitoringsplan 

De voorgenomen voorziening bij Buurtsteeg is een voorbeeld van een mogelijke integratie van 

agrarisch medegebruik van een helofytenfilter voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Uit 

eerder onderzoek blijkt dat het lozen van afvalwater van de voeropslag op een helofytenfilter niet 

wenselijk is aangezien de afvoer in pieken plaatsvindt en met grote vrachten. De veronderstelling is 

dat het afvalwater wel gezuiverd kan worden in een helofytenfilter mits het water geloosd wordt in 

een groter systeem waar ook ander afvalwater verwerkt wordt (er is dan sprake van verdunning met 

ander afvalwater en de biologie van het filter wordt voortdurend gevoed).  

Het is een problematiek die de komende jaren op meer plekken in het buitengebied zal gaan spelen. 

De locatie Buurtsteeg biedt bij uitstek de gelegenheid hier specifiek onderzoek naar te doen.   

Voorgesteld wordt: 

a) Periodiek de effluentkwaliteit van het helofytenfilter te monitoren (steekmonsters). 

b) In perioden dat de erfspoelwater tot afvoer intensief te meten zowel qua debieten als 

kwaliteit van dit water. 

c) In perioden dat de erfspoelwater tot afvoer is gekomen de kwaliteit van het influent en 

effluent van het helofytenfilter intensief (wekelijks) te monitoren. 

d) Een beheerregime (buffercapaciteit) op te stellen voor het geleidelijk lozen van 

erfspoelwater op helofytenfilters. 

 

2.3. Pollesteeg 

3.1 Kenmerken van het afvalwater Pollesteeg 

Het afvalwater van de woonkern betreft huishoudelijk afvalwater van 18 woningen (circa 54 

personen) én het melkspoelwater van 4 melkveebedrijven. In de huidige situatie wordt dit nu 

(waarschijnlijk met enig hemelwater) in een vrijverval stelsel verzameld en geloosd op het drukriool. 

Het melkspoelwater bevat veel fosfor afkomstig van het spoelmiddel.  

 

In de nieuwe situatie zal het hemelwater worden afgekoppeld en zal voor de melkspoeling fosfaatvrij 

zuur worden gebruikt.  
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Op basis van standaard literatuur kunnen de volgende vrachten en concentraties voor de 

samenstelling van het afvalwater in Buurtsteeg worden aangehouden: 

 

  Kwaliteit 
afvalwater in g/dag in mg/l 

  oud nieuw oud nieuw 

CZV 7100 7100 717 717 

BZV 3000 3000 303 303 

stikstof 760 760 77 77 

fosfor 380 100 38 11 

 

Uitgaande van circa 54 personen en 125 liter per persoon per dag wordt 6,75 m3 afvalwater per dag 

geproduceerd. Daar komt het melkspoelwater van 4 melkveebedrijven nog bij. Maximale debiet per 

dag komt daarmee uit op maximaal 9,9 m3/dag.  

 

2 Kenmerken van het alternatief sanitatie systeem 

In de nieuwe situatie wordt het vrijvervalstelsel opnieuw aangelegd en wordt het hemelwater 

afgekoppeld. Het afvalwater van Pollesteeg wordt verzameld op het terrein van de leegstaande 

boerderij op Pollesteeg 8 in een voorbezinktank met een inhoud van 53 m3. Middels een pomp wordt 

het water periodiek in het helofytenfilter gebracht. De septic tank is een voorbezinktank waarin het 

afvalwater door bezinking, opdrijving en biologische afbraak wordt (voor)gezuiverd. Het 

zuiveringsrendement hangt onder meer af van de verblijftijd van het afvalwater in de tank. Bij het 

ontwerp is uitgegaan van een minimale verblijftijd van het afvalwater (grijs en zwart samen) van 4 

dagen. Het helofytenfilter heeft een oppervlak van 198 m2. 

 

Het zuiveringsrendement en de verwachte effluentkwaliteit voor dit systeem (zonder 

erfafspoelwater) bedragen op basis van literatuurgegevens: 

 

 
zuiverings verwachtte  lozingsnorm  lozingsnorm  

 
rendement kwal. effluent 

Tabel 3.5 
(etmaal) 

Tabel 3.5 (steek) 

 
in % in mg/l In mg/l In mg/l 

CZV 90% 72 100 200 

BZV 95% 15 20 40 

stikstof 50% 38 30 60 

fosfor 80% 2 3 6 

medicijnen 65% 
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Detailoverzicht alternatief systeem Pollesteeg 

 
 

 

 

3 Kenmerken van het ontvangende oppervlaktewater / gebied  

Het gebied betreft geheel agrarisch gebied en heeft als zodanig een landbouwkundige functie. Het 

ontvangende oppervlaktewater betreft een schouwsloot welke parallel loopt aan het fietspad vanaf 

Pollesteeg naar Hamspad. De schouwsloot is in eigendom van de gemeente Steenwijkerland en 

mondt na 1000 meter uit in de grote en brede watergang parallel aan het Hamspad.  

 

 

 

Helofytenfilter 

Lozingspunt op 

schouwsloot 
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4 Beoordeling van de effecten op de lokale waterkwaliteit 

a) de afkoppeling van (schoon) hemelwater is positief. Het afvalwater dat naar de RWZI wordt 

afgevoerd is minder verdund en er blijft meer schoon water in het gebied beschikbaar. 

b) de totale hoeveelheid aan fosfaat in het afvalwater vermindert met 80 %. 

c) het voorgenomen alternatief heeft een hoger zuiveringsrendement dan wanneer de 

gemeente af zou zien van haar zorgplicht en de bewoners eigen voorzieningen zouden 

plaatsen. 

d) Het voorgenomen alternatief voldoet ruimschoots aan de lozingseisen ten aanzien van BZV, 

CZV en fosfor in het kader van het Activiteitenbesluit. 

e) Het voorgenomen alternatief zit voor wat betreft stikstof tussen de grenswaarden voor een 

etmaal- en steekmonster in voor lozing op oppervlaktewater. 

f) In absolute vrachten zijn de hoeveelheden stikstof en fosfor te verwaarlozen ten opzichte 

van de vrachten in het watersysteem zelf en de bemestingsdruk vanuit de landbouw.  

 

5 Onderzoeksvragen en monitoringsdoelstellingen 

Uit oogpunt van haar taak als waterkwaliteitsbeheerder kan het waterschap volstaan met het 

monitoren van de kwaliteit van het effluent uit het helofyten filter.  

 

Ten opzichte van de overige locaties zijn hier geen specifieke onderzoeksvragen.  

 

6 Onderzoeks- en monitoringsplan 

Voorgesteld wordt: 

a) Periodiek de effluentkwaliteit van het helofytenfilter te monitoren (steekmonsters). 

 

2.4. Kern Blankenham 

1 Kenmerken van het afvalwater van de kern Blankenham 

Het afvalwater van de kern  Blankenham betreft huishoudelijk afvalwater van 49 woningen (circa 152  

personen). In de huidige situatie wordt dit nu (waarschijnlijk met enig hemelwater) in een vrijverval 

stelsel verzameld en geloosd op het drukriool.  

 

Op basis van standaard literatuur kunnen de volgende vrachten en concentraties voor de 

samenstelling van het afvalwater in Blankenham worden aangehouden: (aangezien er geen 

aanpassingen worden gedaan in het vrijvervalriool is de kwaliteit in de oude en nieuwe situatie 

hetzelfde). 

 

  Kwaliteit 
afvalwater in g/dag in mg/l 

  oud nieuw oud nieuw 

CZV 18200 18200 798 798 

BZV 7300 7300 320 320 

stikstof 1800 1800 79 79 

fosfor 290 290 13 13 

 

Uitgaande van 152 personen en 125 liter per persoon per dag wordt 19 m3 afvalwater per dag 

geproduceerd, rekening houdend met enige foutieve aansluitingen wordt gerekend met 22m3. 



19 
 

 
 

 

 

2 Kenmerken van het alternatief sanitatie systeem 

Het huidige vrijvervalstelsel in de kern Blankenham blijft intact. Dit stelsel loost op 2 

drukrioolgemaaltjes die het water naar de voorbezinktank pompen. De voorbezinktank heeft een 

capaciteit van 122 m3. Het afvalwater wordt daarna behandeld in een verticaal helofytenfilter met 

een oppervlak van circa 760 m2. Vanuit dit filter wordt het effluent geloosd op een wilgenveld met 

een oppervlak van 5000 m2. De wilgen verdampen in de zomerperiode dermate veel water dat er in 

deze periode feitelijk geen lozing op het oppervlaktewater meer plaats vindt. In de winter werkt het 

wilgenfilter als nazuivering en zal het water uiteindelijk op het watersysteem worden geloosd. In de 

zomer verdampen de wilgen 4 – 6 mm per dag, met een oppervlak van 5000 m2 is dat 20 – 30 m3 per 

dag.  

 

Het zuiveringsrendement voor het helofytenfilter bedraagt op basis van literatuurgegevens: 

 
zuiverings verwachtte  Lozingsnorm  Lozingsnorm  

 
rendement kwal. effluent 

Tabel 3.5 
(etmaal) 

Tabel 3.5 
(etmaal) 

 
in % in mg/l In mg/l In mg/l 

CZV 90% 80 100 200 

BZV 95% 16 20 40 

stikstof 50% 39 30 60 

fosfor 80% 3 3 6 

medicijnen 65% 
 

  

 

Detailoverzicht alternatief systeem kern Blankenham 
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Door de combinatie van een helofytenfilter en een nageschakeld wilgenfilter wordt op duurzame 

wijze biomassa geproduceerd en worden de wilgen gevoed met effluent van het helofytenfilter.  

 

3 Kenmerken van het ontvangende oppervlaktewater / gebied 

In verband met de wens van Dorpsbelang Blankenham om een fietspad richting Kalenberg te 

realiseren ligt het voor de hand om het wilgenfilter aan te leggen in de richting van het Hamspad. Het 

aan te leggen onderhoudspad kan dan tevens dienstdoen als wandel-/fietspad. Als de overstort van 

het wilgenfilter gesitueerd is vlak voor het Hamspad vindt de lozing plaats op de grote en brede 

watergang (parallel aan het Hamspad).  

 

 
 

4 Beoordeling van de effecten. 

a) Het voorgenomen alternatief voldoet in de winter, ook zonder het nageschakeld wilgenfilter, 

ruimschoots aan de lozingseisen ten aanzien van BZV,CZV en fosfor en zit wat betreft stikstof 

in tussen de normen voor een etmaalmonster en een steekmonster. 

b) Het voorgenomen alternatief loost naar verwachting in de zomer als gevolg van verdamping 

door de wilgen in het geheel niet op het oppervlaktewater, het systeem kan dan worden 

aangemerkt als een bodemlozing. Het voldoet ruimschoots aan de eisen voor bodemlozingen 

uit het Activiteitenbesluit. 

Helofytenfilter 

Wilgenfilter 

Overstort wilgenfilter 
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c) In absolute vrachten zijn de hoeveelheden stikstof en fosfor te verwaarlozen ten opzichte 

van de vrachten in het watersysteem zelf en de bemestingsdruk vanuit de landbouw.  

 

5 Onderzoeksvragen en monitoringsdoelstellingen 

Uit oogpunt van haar taak als waterkwaliteitsbeheerder kan het waterschap volstaan met het 

monitoren van de kwaliteit van het effluent op het lozingspunt van het wilgenfilter.  

 

Het project Blankenham is evenwel een voorbeeld voor mogelijk soortgelijke voorzieningen elders in 

het beheergebied van waterschap Reest en Wieden. Uit dien hoofde verdiend het aanbeveling een 

meer uitgebreid onderzoeksprogramma op te zetten met betrekking tot de werking van het 

wilgenfilter ten aanzien van : 

 de waterbalans (aanvoer, afvoer, verdamping, wegzijging) 

 de zuiverende werking van het wilgenfilter (kwaliteit influent, kwaliteit grondwater, kwaliteit 

effluent) 

 de inpasbaarheid in de agrarische bedrijfsvoering (zie o.a. voederbomen in de landbouw, LBI 

2014) 

 

6 Onderzoeks- en monitoringsplan 

Voorstel:  

- Verzamelen waterbalansgegevens op dag basis (aan- en afvoer, verdamping). Een volledige 

waterbalans analyse, inclusief het meten van veranderingen in berging en de wegzijging, is 

kostbaar en waarschijnlijk weinig betrouwbaar. Volstaan wordt met een drietal goed te 

meten parameters. 

- Monitoring kwaliteit effluent helofytenfilter (periodiek steekmonster); monitoring kwaliteit 

overstortwater wilgenfilter (voor zover dat mogelijk is en liefst onder vrij verval); monitoring 

kwaliteit grondwater zowel naast als in het wilgenfilter. (Monsters laten analyseren op 

standaard pakket (BZV, CZV, onopgeloste bestanddelen, N- en P-componenten). 

- Het monitoren van de kwaliteit van de wilgen (met name ten aanzien van 

microverontreinigingen). 
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4. Conclusies  
 

Nagegaan is wat de feitelijke effecten zijn van de voorgestelde alternatieven op de waterkwaliteit en 

welke onderzoeken aan de locaties zouden kunnen worden gekoppeld. Daaruit kwam naar voren dat: 

1. Door het ontbreken van feitelijke gegevens over de waterkwaliteit in de poldersloten kan 

geen uitspraak worden gedaan over de toekomstige waterkwaliteit in die lokale sloten. 

2. De te verwachten effluentkwaliteit van de decentrale voorzieningen valt binnen de normen 

die daarvoor op grond van het Activiteitenbesluit zijn gesteld. 

3. De risico’s voor zowel de volksgezondheid als de diergezondheid zijn naar inschatting van 

de werkgroep gering. Vanwege het maatschappelijk debat hieromtrent wordt echter 

voorgesteld ingeval van aanleg van decentrale voorzieningen gericht onderzoek te doen 

naar de werkelijke risico’s. 

4. De totale hoeveelheid nutriënten die vanuit decentrale voorzieningen op het 

oppervlaktewater geloosd zouden kunnen worden zijn verwaarloosbaar ten opzichte van 

de huidige achtergrond waarden. 

5. De decentrale voorziening bij Buurtsteeg biedt een mogelijkheid om te onderzoeken of 

tevens erfafspoelwater kan worden verwerkt; daarmee kan voor de landbouw in de 

toekomst een interessant perspectief worden geboden. 

6. In geval van aanleg van decentrale voorzieningen is het zinvol om naast het regulier 

monitoren van deze systemen (om aan te tonen dat de systemen naar behoren werken) 

specifiek onderzoek uit te voeren gericht op: 

- volksgezondheids- en diergezondheidsrisico’s; 

- de co-verwerking van erfafspoelwater in een helofytenfilter; 

- de werking van een aan te leggen wilgen filter en de mogelijkheden voor agrarisch 

medegebruik. 
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5. Risico’s 
 

In het project wordt gebruik gemaakt van robuuste systemen en voor het van merendeel bestaande 

technologiën. Alleen de toepassing van het wilgenfilter is relatief nieuw. 

 

De ervaringen met zowel de voorbezinktanks als de helofytenfilters zijn goed. De kans dat door een 

systeemstoring het systeem langdurig uitvalt en er ongezuiverd rioolwater op het 

oppervlaktewatersysteem wordt geloosd is nagenoeg nihil. Wel kan door een uitval van een 

rioolgemaal tijdelijk storing optreden. Er is in het vrijvervalsysteem echter voldoende buffer om 

tijdelijke storingen op te vangen. De kans op uitval wordt beperkt doordat de pompputten met 

dubbele pompen worden uitgevoerd. 

 

Het zuiveringsrendement van de helofytenfilters voor met name stikstof en fosfor kan fluctueren en 

kan in de tijd afnemen. De berekende effluentkwaliteit voor beide stoffen ligt omme nabij de norm 

voor de lozing op niet aangewezen wateren. Bij een verminderd rendement zal deze norm 

overschreden worden. De feitelijke hoeveelheden stikstof en fosfor die daarmee in het watersysteem 

zouden kunnen terecht komen zijn echter dermate gering dat geen invloed kan worden berekend op 

de waterkwaliteit in de hoofdwatergangen van het systeem. Daarmee lijkt dit een aanvaardbaar 

risico. 

 

Afvalwater bevat kleine hoeveelheden microverontreinigingen bestaande uit onder andere 

medicijnresten, hormoonsysteem verstorende stoffen en resten van cosmetica. Er zijn geen normen 

voor het verwijderen van deze stoffen. Van de huidige grootschalige RWZI’s is bekend dat deze 

stoffen daarin slechts gedeeltelijk worden verwijderd, vanwege de bodempassage en de langere 

verblijftijd verwijderen helofytenfilters deze stoffen gemiddeld genomen beter dan een RWZI. Naast 

afvalwater is ook mest een belangrijke bron van medicijnresten. Met name via oppervlakkige 

afspoeling komen deze in het oppervlaktewater terecht.  

Het afvalwater bevat ziekteverwekkers (pathogenen) zoals bacteriën, virussen en parasieten. Er zijn 

geen normen voor het verwijderen van pathogenen. De verwijderingsrendementen van 

helofytenfilters voor pathogenen zijn beter dan die van conventionele  RWZI’s. Het onderzoek in 

Drielanden laat zien dat het effluent van het helofytenfilter voldoet aan de normen voor de 

zwemwaterkwaliteit. Aangezien er geen sprake is van een functie van het ontvangende 

oppervlaktewater die tot direct contact leidt tussen het water en mens/dier zijn de gevolgen voor 

zowel de volksgezondheid als de diergezondheid verwaarloosbaar. 

 

De pilot met het meezuiveren van het erfafspoelwater bij Hulleman zou kunnen leiden tot 

overbelasting van het helofytenfilter en daarmee tot hogere concentraties stikstof en fosfor in het 

effluent. Met Hulleman is afgesproken dat het filter geleidelijk aan met erfafspoelwater wordt belast. 

Indien uit de effluentmetingen blijkt dat overbelasting dreigt dan kan het erfspoelwater alsnog naar 

de mestkelder worden verpompt. Overbelasting van het watersysteem met stikstof en fosfor zal 

daardoor niet optreden. 
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Het wilgenfilter is een nieuwe techniek die in Nederland nog niet is beproefd. Het helofytenfilter 

zuivert het afvalwater zodanig dat het voldoet aan de lozingsnormen voor het lozen op niet 

aangewezen oppervlaktewateren. Het risico voor het watersysteem bij niet werken van het filter is 

dan ook nihil.  
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6. Aandachtspunten Duurzame Sanitatie Blankenham 
 

I. Volksgezondheid: In het buitengebied voldoet, daar waar geen riolering aanwezig is, 
krachtens de wet milieubeheer, een verbeterde septictank als voorziening voor het 
behandelen van afvalwater. Voorgesteld wordt om na de septic tank een extra zuiverende 
voorziening in de vorm van een helofytenfilter aan te brengen. Bekend is dat hierin meer 
ziekteverwekkers en microverontreinigingen worden verwijderd dan in een RWZI. 
Onderzoeksresultaten bij Drielanden laten zien dat het effluent voldoet aan de 
zwemwaterkwaliteit. Niettemin blijft het aspect volksgezondheid een belangrijk 
discussiepunt dat zonder nader onderzoek niet kan worden beslecht. Wij hebben voldoende 
vertrouwen in de gekozen oplossing maar beseffen dat gedegen onderzoek nodig is naar de 
werkelijke volksgezondheidsaspecten. 
 
Advies: 
-  in samenwerking met landelijke onderzoeksinstituten (o.a. STOWA) op tenminste 1 

locatie nauwgezet onderzoek uit voeren naar pathogenen en microverontreinigingen in 
het effluent van het helofytenfilter, dit te relateren aan de nu in het oppervlaktewater 
gevonden waarden en de volksgezondheidsaspecten in beeld te brengen. 

 

II. Veterinaire gezondheid: In het verleden hebben ongezuiverde lozingen van afvalwater tot 
grote veterinaire problemen geleid. In de Quick-scan waterkwaliteit is aandacht besteed aan 
de mogelijke veterinaire gevolgen. Volgens em. hoogleraar veterinaire gezondheid, Frans van 
Knapen, is de zuiverende werking van een helofytenfilter voldoende om de risico’s te 
beperken.  
In sommige gevallen kan het water in de sloot gebruikt worden voor veedrenking. Dit water 
bevat sowieso pathogenen (onder andere afkomstig uit mest en uitwerpselen van 
watervogels) en microverontreinigingen (onder andere afkomstig uit medicijnresten in mest 
en gewasbeschermingsmiddelen). Veel boeren zorgen daarom voor leidingwater als 
drinkwater voor het vee. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft richtlijnen gesteld voor 
veedrenkwater. Gebleken is dat het effluent van een helofytenfilter van een zorgboerderij 
waarop tevens drie woningen aangesloten zijn voldoet aan de norm voor E. Coli voor goed 
drinkwater bij runderen. Niettemin blijft het aspect veterinaire gezondheid een belangrijk 
discussiepunt dat zonder nader onderzoek niet kan worden beslecht. Wij hebben voldoende 
vertrouwen in de gekozen oplossing maar beseffen dat gedegen onderzoek nodig is naar de 
werkelijke veterinaire gezondheidsaspecten. 
 
 
Advies: 
- in samenwerking met landelijke onderzoeksinstituten (o.a. STOWA) op tenminste 1 

locatie nauwgezet onderzoek uit te voeren naar de veterinaire aspecten. 
 

III. De voorgenomen voorzieningen voldoen ten aanzien van de te verwachten effluent kwaliteit 
aan de lozingsnormen voor inrichtingen zoals bedoeld in het activiteitenbesluit uit de wet 
Milieubeheer. De invloed van het effluent op de kwaliteit van het watersysteem is 
verwaarloosbaar. Er is op basis van de klassieke waterkwaliteitsparameters (BZV/CZV, N en 
P) geen aanleiding ten aanzien van de  waterkwaliteit aanvullende maatregelen te nemen.  

 
Advies: 

- de effluent kwaliteit periodiek monitoren en relateren aan de oppervlaktewaterkwaliteit. 
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IV. De huidige wet- en regelgeving biedt de mogelijkheid om uit oogpunt van effectiviteit en 
doelmatigheid gebied specifieke keuzes te maken ten aanzien van de inzameling en 
verwerking van afvalwater. Generieke afspraken daaromtrent tussen waterschap en 
gemeente moeten in het waterketen plan (of GRP) worden vastgelegd. Het huidig beleid van 
het waterschap biedt een bescheiden ruimte om te experimenteren. Op dit moment lijkt het 
te vroeg om nu al voor de langere termijn keuzes te maken. De pilot Blankenham is voor het 
waterschap Reest en Wieden als waterkwaliteitsbeheerder een goede gelegenheid om in 
samenwerking met landelijke partijen als STOWA, Rioned en het ministerie van I&M en 
samen met de gemeente, dorpsbelang en de LTO nader te onderzoeken wat de 
mogelijkheden en de consequenties zijn van decentrale sanitaire oplossingen in het 
buitengebied voor de waterkwaliteit.  

 
Advies:  
- de locatie Blankenham beschouwen als pilotlocatie op grond waarvan te zijner tijd door 

waterschap en gemeente beleid voor het afvalwaterbeheer in het buitengebied kan 
worden ontwikkeld. 

- de samenwerking te zoeken met landelijke instanties. 
- met name te zoeken naar mogelijkheden waardoor ook oplossingen kunnen worden 

gevonden voor het duurzaam verwerken van bedrijfsafvalwater (melkspoelwater / 
erfspoelwater). 

- een gedegen onderzoeks- en monitoringsplan op te zetten waarmee over 2 jaar de 
belangrijkste vragen beantwoord kunnen worden. 
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Bijlage 1: Bemonstering afvalwater zorgboerderij Noaberhoeve te Echten 
 

In Echten is aan de Pesserweg 4 een zorgboerderij ‘De Noaberhoeve’ gevestigd. Op deze zorgboederij 

werken door de week gemiddeld 15 deelnemers  met begeleiding. Het afvalwater van de 

zorgboerderij wordt tezamen met het afvalwater van drie woningen behandeld in één helofytenfilter 

en lijkt daarmee op het mogelijk toekomstige afvalwaterbehandeling van de buurtschappen rond 

Blankenham. Opgemerkt dient te worden dat het gemiddelde medicijngebruik van de deelnemers 

van de zorgboerderij zeer waarschijnlijk hoger is dan dat van een gemiddeld huishouden in 

Blankenham. 

 

Het effluent van de zorgboederij is in de periode 2010/2011 in totaal 4 keer bemonsterd op de 

reguliere parameters BZV, CZV, N-total en P-totaal. Op 8 en op 10 december 2014 is het afvalwater 

nogmaals bemonsterd en naast de reguliere parameters eveneens geanalyseerd op zogenaamde 

‘nieuwe stoffen’ als medicijnen en pathogenen.   

 

 
 

Het effluent van de zorgboerderij voldoet voor bijna alle parameters ruimschoot aan de norm voor 

huishoudelijk afvalwater zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Het helofytenfilter zuivert voor 

wat betreft de parameters  onopgeloste bestanddelen, BZV en CZV ook beter dan een reguliere rwzi. 

De norm voor totaal-fosfaat wordt met een factor 2 overschreden.  

 

Bacteriologische kwaliteit 

Het effluent van het helofytenfilter van zorgboerderij de Noaberhoeve in Echten is in december 2014 

bemonsterd en geanalyseerd middels steekbemonstering. Het helofytenfilter behandelt het 

afvalwater van 3 woningen en het afvalwater van de zorgboerderij (circa 15 – 20 personen in 

dagbehandeling).  

 

Datum Escherichia colie (n/100 ml) Intestinale enterococcen (n/100 ml) 

08-12-2014 30 15 

10-12-2014 45 < 15 

Bacteriologische kwaliteit effluent zorgboerderij Echten 

 

 

  

Gemiddeld

Parameter Eenheid 2010 / 2011 8-12-2014 10-12-2014 Norm (*)

Onopgeloste bestanddelen mg/l 5,3 < 5 < 5 60

BZV mg/l 2,0 < 1 < 1 40

CZV mg/l 28,8 28 28 200

Ammonium-stikstof mg/l 2,8 0,38 0,20 4

Totaal-stikstof mg/l 51,1 37,8 40,6 60

Totaal-fosfaat mg/l 10,1 12,0 12 6

Norm afgeleid van tabel 3.5 Activiteitenbesluit
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De bacteriologische kwaliteit van het effluent is getoetst aan de normen voor zwemwater , zie 

onderstaande tabel.  

 
 

Het effluent van het helofytenfilter voldoet daarmee ruimschoots aan de zwemwaternorm voor 

fecale verontreiniging. In effluent van reguliere rwzi’s worden veel hogere concentraties aan E. Coli 

waargenomen. In het STOWA-rapport 2012-10 vermeld dat in de afloop van de nabezinktank E. Coli, 

een indicator voor pathogenen, gemeten in waarden van 50.000 tot 100.000 E. Coli/100ml. 

 

Het effluent voldoet ook ruimschoots aan de norm (< 1000 kve/ 100 ml) voor goed drinkwater voor 

runderen (zie bijlage 3). 

 

Geneesmiddelen 

Het effluent van het helofytenfilter van de zorgboerderij is in december 2014 geanalyseerd op de 

aanwezigheid van geneesmiddelen en overige zogenaamde ‘nieuwe stoffen’. In juni 2014 is door het 

RIVM een rapport gepubliceerd met (advies)normen voor drie geneesmiddelen in het 

oppervlaktewater, te weten: carbamazepine, metoprolol en metformine. 

 

In onderstaande tabel zijn de concentraties weergegeven van geneesmiddelen en DEET 

(insectenwerende organische verbinding) in het effluent van het helofytenfilter van de 

zorgboerderij(aangetoonde stoffen c.q. boven detectiewaarde) en zijn de adviesnormen van drie 

medicijnen weergegeven zoals opgenomen in het RIVM-rapport. 
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In het effluent van het helofytenfilter worden concentraties aan medicijnresten in de range van 0,01 

ug/l tot maximaal 1,1 ug/l. De aangetroffen concentraties in het effluent voldoen ruimschoots aan de 

MAC-advieswaarden van het RIVM. De aangetroffen concentraties aan carbamazepine in het effluent 

voldoet echter niet aan de jaargemiddelde adviesnorm voor oppervlaktewater. Opgemerkt wordt dat 

er in het ontvangende oppervlaktewater sprake is van verdunning en dat het gemiddelde 

medicijngebruik van de deelnemers van de zorgboerderij zeer waarschijnlijk hoger is dan dat van een 

gemiddeld huishouden in Blankenham. 

 

Het afvalwater van de Noaberhoeve is niet op hormoonsysteemverstorende stoffen geanalyseerd. Bij 

Drielanden wel maar is daar altijd onder de detectiegrens (< 5 ng/l) aangetroffen, net als de destijds 

door de EU voorgestelde normen. 

 

  

Norm(*) Norm  (*)

Stof Eenheid 8-12-2014 10-12-2014 JG MAC Type

DEET ug/l 0,03 0,03

Metformine ug/l 1,1 0,96 780 780 diabetesmedicijn

Gemfibrozil ug/l 0,02 0,02 vetverlager

1,2,3-benzotriazool ug/l 0,41 0,38 antischimmel/desinfectant

Carbamazepine ug/l 1,1 0,55 0,5 1600 antiepileptica

Metoprolol ug/l 0,03 0,02 62 760 betablokker/bloeddrukverlager

Oxazepam ug/l 0,21 0,22 kalmeringsmiddel

Sotalol ug/l 0,01 <  betablokker/bloeddrukverlager

(*) Normen in oppervlaktewater voor carbamazepine, metoprolol en metformine (RIVM, rapport 270006002/2014)
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Bijlage 2: Ervaringen met helofytenfilters in “de Wolden” 
 

Conclusies van het onderzoek naar de werking van IBA’s in de gemeente De Wolden periode 2010-

2011 

 

De helofytenfilters laten een vrij constante en goede effluentkwaliteit zien. Het zuiveringsrendement 

is met 99,5% voor BZV en 95% voor CZV zeer goed en vergelijkbaar of zelfs beter dan het 

zuiveringsrendement van een gemiddelde rioolwaterzuiveringsinstallatie.  

Het effluent van de helofytenfilters voldoet - uitgezonderd totaal-stikstof - ruimschoots aan de 

emissie-eisen van IBA klasse IIIA systemen. De concentratie totaal-stikstof in het effluent bedraagt 

gemiddeld 76,1 mg/l en overschrijdt daarmee de norm voor een klasse IIIA systeem van 60 mg/l. De 

concentratie aan totaal-stikstof wordt voor meer dan 95% bepaald door nitraat.  
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Bijlage 3: Drinkwater voor vee 

Op de site van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn grenswaarden opgenomen voor de 

hoeveelheid E. Coli voor ‘goed’ drinkwater voor dieren. De waarden in de kolom 'goed' kunnen 

volgens de GD als veilig voor de betreffende diersoort worden beschouwd. De waarden in de kolom 

'afwijkend' worden beschouwd als (ernstig) risicovol voor de betreffende diersoort. ‘Goed’ 

drinkwater voor runderen bevat maximaal 10 kve/ml (= 1000 kve / 100 ml).  

 

Grenswaarden (www.gddiergezondheid.nl) 

 
  

http://www.gddiergezondheid.nl/
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Bijlage 4: Juridische achtergrondinformatie m.b.t. effluenteisen helofytenfilters 
Volgens de website van Infomil kan in het kader van de gemeentelijk zorgplicht voor de inzameling 

van stedelijk afvalwater ook kleine zuiveringen, zoals IBA's, worden toegepast. De eisen waar deze 

installaties aan moeten voldoen zijn verwoord in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). De wettelijk 

basis hiervoor is neergelegd in artikel 10.33, lid 2, Wet milieubeheer en artikel 3.16 van het Besluit 

lozen buiten inrichtingen. 

Als algemeen uitgangspunt c.q. richtlijn wordt gehanteerd dat het effluent van de alternatieve 

sanitatie systemen moeten voldoen aan de lozingseisen voor huishoudelijk afvalwater als genoemd 

in het Activiteitenbesluit (artikel 3.5) en dezelfde lozingseisen worden ook genoemd in het Besluit 

lozen buiten inrichtingen (artikel 3.6). Deze lozingseisen zijn afgeleid van het CIW-rapport 

“Individuele Behandeling van Afvalwater, IBA-systemen” van januari 1999. In onderstaand overzicht 

staan de lozingseisen als genoemd in artikel 3.5 van het Activiteitenbesluit. Voor Blankenham geldt 

dat geloosd wordt in niet aangewezen oppervlaktewaterlichamen. Deze lozingseisen komen overeen 

met de lozingseisen van IBA’s klasse IIIB (strengste klasse).  

 
 

 

 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=WET%20MILIEUBEHEER/article=10.33
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=BESLUIT%20LOZEN%20BUITEN%20INRICHTINGEN/article=3.16
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Bijlage 4: Analyse van de levensduurkosten 
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1 Inleiding 

Momenteel wordt het afvalwater vanuit Blankenham met behulp van een drukrioolstelsel naar een 
rioolgemaal van waterschap Reest en Wieden verpompt waarna het afvalwater naar 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Steenwijk wordt getransporteerd. De drukriolering in het 
bemalingsgebied Blankenham is binnenkort aan vervanging toe.  
Er zijn kansen om het afvalwater ook lokaal te verwerken. Hiermee zou mogelijk een meer 
doelmatige en duurzamere waterketen kunnen worden verkregen. Dit sluit goed aan bij recente 
beleidsontwikkelingen in de waterketen waarbij doelmatigheid en verduurzaming een speerpunt 
is.  
 
Momenteel wordt overwogen of weer geïnvesteerd wordt in een drukrioolsysteem met afvoer 
naar een rwzi of dat geïnvesteerd wordt in een lokale oplossing. Hiervoor is een projectgroep 
‘Duurzame Sanitatie Blankenham’ opgericht bestaande uit de gemeente Steenwijkerland, 
waterschap Reest & Wieden, Stowa, stichting Rioned, LTO-noord en dorpsbelang. Door de 
projectgroep is besloten om zowel de vernieuwde aanleg van een drukrioolstelsel als de aanleg 
van lokale oplossing tot voorontwerpniveau uit te werken. Hierbij is voor de lokale zuivering al 
gekozen voor een natuurlijk systeem, zijnde een helofyten- of een wilgenfilter. 
 
Onderliggende rapportage presenteert het voorontwerp (technische en financiële uitwerking) van 
het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel met afvoer naar rwzi en het voorontwerp van het 
aanleggen van lokale zuiveringen. Ter bepaling van de locatie van het natuurlijk systeem, 
alsmede welk natuurlijk systeem onder de bewoners het meest gewenst is zijn ook bijeenkomsten 
gehouden met de bewoners alsmede de agrariërs in het gebied. 
 
In hoofdstuk 2 is het bemalingsgebied Blankenham toegelicht en de afbakening. Hoofdstuk 3 
presenteert de samenvatting van de bijeenkomsten met de bewoners en agrariërs. Vervolgens 
zijn in hoofdstuk 4 de technische uitgangspunten opgenomen. Hoofdstuk 5 presenteert per 
gebied een overzichtstekening van de nieuw aan te leggen riolering en het natuurlijk 
zuiveringssysteem. Hoofdstuk 6 gaat nader in op het beheer van de riolering en het 
zuiveringssyteem. In hoofdstuk 7 is de financiële uitwerking opgenomen. Ten slotte zijn in 
hoofdstuk 8 de conclusies opgenomen. 
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2 Blankenham en afbakening 

Het bemalingsgebied Blankenham is een vrij lang uitgestrekt gebied die opgedeeld kan worden in 
8 geografisch logische deelgebieden. Bij de uitwerking van de lokale oplossing is voor elk gebied 
in principe een eigen natuurlijk systeem voorzien inclusief aanvoerstelsel. Figuur 2.1 presenteert 
een overzichtstekening van de 8 deelgebieden. 
 

 
Figuur 2.1 Overzicht deelgebieden binnen bemalingsgebied Blankenham 

 
Ten behoeve van de technische uitwerking en kostenvergelijking tussen de beide mogelijkheden 
(vervangen drukriool of lokaal zuiveren) is besloten om in eerste instantie de drie deelgebieden 
Pollesteeg, Buurtsteeg en Baarlo te betrekken.  
 
In de drie deelgebieden zijn ook melkveebedrijven aanwezig. De agrariërs worden als een 
belangrijke schakel gezien. De agrariërs bezitten de meeste grond in het gebied (potentiële 
locatie voor lokale zuivering), lozen melkspoelwater op het riool (belangrijk voor ontwerp lokale 
zuivering) en daarnaast zijn er ook mogelijke synergievoordelen te benutten. Bij de 
melkveebedrijven is bijvoorbeeld sprake van erfafspoelwater. Dit water wordt nu nog geloosd op 
de sloot. In de nabije toekomst zal ongezuiverd lozen van erfafspoelwater niet meer worden 
toegestaan en zal het water moeten worden behandeld met bijvoorbeeld een helofytenfilter. Hier 
ligt een mooie combinatie kans. Om een goede vergelijking te krijgen tussen het vervangen van 
het drukriool of lokaal zuiveren is het erfafspoelwater eerst buiten beschouwing gelaten. Indien uit 
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de vergelijking blijkt dat het lokaal zuiveren voldoende perspectief biedt, zal het betrekken van 
erfafspoelwater nader worden onderzocht.  
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3 Bijeenkomsten bewoners en agrariërs 

Op 16 tot en met 18 september 2014 hebben overleggen plaatsgevonden met de agrariërs en 
bewoners van de buurtschappen Pollesteeg, Buurtsteeg en Baarlo. In overleg met de gemeente 
is ervoor gekozen eerst apart met de agrariërs1 (als grootgrondbezitters van het gebied) te 
spreken om af te tasten of er mogelijkheden zijn voor het combineren van een dergelijk natuurlijk 
systeem met hun eigen bedrijfsvoering en of er dan potentiële locaties al op voorhand te 
benoemen zijn. Vervolgens is er een gesprek geweest met de bewoners van de buurtschappen.  
 
Bij de overleggen is gebruik gemaakt van een factsheet. De factsheet is in bijlage 1 opgenomen. 
 
Zowel de agrariërs als bewoners hebben de overleggen positief ervaren. Er is een goed 
draagvlak voor een lokaal systeem. Er zijn (terecht) kritische vragen gesteld. De agrariërs zien de 
synergievoordelen en staan open voor een gezamenlijke oplossing met het buurtschap. 
 
De belangrijkste punten/randvoorwaarden die door de buurtschappen zijn ingebracht zijn: 
 Bedrijfszekerheid 
 Volksgezondheid 
 Diergezondheid 
 Geen stank 
 Veiligheid (betreden door kinderen) 
 Monitoring (influent, effluent, kwaliteit ontvangend oppervlaktewater, kwaliteit grondwater) 
 
Voor een uitgebreidere verslaglegging van de avonden wordt verwezen naar de eerdere 
verspreide notitie N001-1225657PTK-V01. In deze notitie is op buurtschapsniveau een schets 
gemaakt met benoemde potentiële locaties, schets van de riolering richting potentiële locatie en 
zijn de aandachtspunten per buurtschap opgenomen.  
Voor de verdere technische uitwerking zijn de voorkeurslocaties zoals benoemd bij de overleggen 
met de buurtschappen gehanteerd. Een helofytenfilter had de voorkeur bij alle buurtschappen 
boven een wilgenfilter. De beperkte hoogte en de betere landschappelijke inpassing was 
doorslaggevend voor het helofytenfilter. Een helofytenfilter zal maximaal 2 meter hoog worden, 
terwijl een wilgenfilter 4 meter hoog kan worden. De toepassing van een verticaal doorstroomd 
helofytenfilter per buurtschap is dus bij de verdere uitwerking gehanteerd. 
 

                                                        
1 De uitnodigingen voor de agrariërs uit het gebied zijn geregeld door LTO 
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4 Technische uitgangspunten 

Navolgende zijn de technische uitgangspunten besproken. Deze zijn opgedeeld in: 
 Uitgangspunten en riolering 
 Uitgangspunten en afvalwaterproductie 
 Uitgangspunten zuiveringssysteem 
 
4.1 Uitgangspunten riolering 
 Zowel het inzamelend vrijverval stelsel als het drukriool in de gebieden dient volledig 

vervangen te worden 
 Oude riolering moet volledig worden verwijderd (mag niks blijven liggen) 
 Tracé nieuwe riolering zo efficiënt mogelijk naar helofytenfilter. Hierbij wordt – waar logisch - 

zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van het huidige tracé om zodoende kosten te besparen  
(1 x gleuf graven) 

 Er is rekening gehouden met de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) van de 
gemeente Steenwijkerland. Hierin is o.a. vermeld dat de diameter voor vrijverval stelsels 
minimaal Ø 200 mm dient te zijn en voor drukriool minimaal Ø 63 mm 

 Diepteligging van vrijverval riool niet te diep in verband met nat gebied 
 
 Veldkamp Infra Totaal heeft in opdracht van de gemeente Steenwijkerland al een 

voorontwerp uitgewerkt voor de aanleg van een nieuwe drukrioolstelsel en de afvoer van het 
afvalwater van de drie buurtschappen naar het gemaal in Blokzijl. Dit voorontwerp is 
gehanteerd als referentie voor de lokale zuiveringen 

 
4.2 Uitgangspunten afvalwaterproductie 
 Voor het aantal personen per woning, ofwel het aantal verontreinigingseenheden (v.e.) is 

gerekend met 3 personen. Hierin is rekening gehouden met een reservestelling (zie 
navolgend grijs kader) 

 

 
 
 
 
 

Het aantal personen per woning fluctueert in het bemalingsgebied tussen de 2,2 en 

2,4 personen per woning (bron: Alternatievenstudie drukriolering Blankenham, MWH 

o.b.v. buurtschap Baarlo en Buurtsteeg. Gemiddeld wordt bij een aanname van 3 v.e. 

per woning circa rekening gehouden met 30 % reserve.  
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 De afvalwaterproductie per persoon per dag is gemiddeld 120 liter. Zoals opgemerkt in de 
MWH-rapportage blijkt de aanvoer in de praktijk hoger te liggen (2x hoger) dan theoretisch 
wordt verwacht. Dit wordt veroorzaakt door hemelwater2 en mogelijk ook door infiltratie van 
grondwater. In overleg met de gemeente is besloten om ervan uit te gaan dat het hemelwater 
wordt afgekoppeld. Veiligheidshalve is besloten om 150 liter per persoon per dag te hanteren 
(richtlijn voor ontwerp) in plaats van 120 liter 

 De landbouwers in het gebied worden aangeslagen voor 3 v.e. (bron: Reest en Wieden) Het 
betreft alleen melkspoelwater van de 2e en 3e spoeling. Met deze 3 v.e. is ook gerekend voor 
het ontwerp van het helofytenfilter. De hydraulische aanvoer is gelijk gesteld aan de v.e.’s 
van personen, namelijk 150 liter per v.e. per dag 

 
4.3 Uitgangspunten zuiveringssysteem 
 Voorafgaand aan elk helofytenfilter wordt een verbeterde septic tank als 

voorbehandelingsstap geplaatst. Verder genoemd als voorbehandelingstank. In de 
voorbehandelingstank bezinken de vaste deel en vindt biologische afbraak/omzetting plaats. 
Tevens wordt vet/olie afgescheiden in de voorbehandelingstank 

 Voor de grootte van de voorbehandelingstank is 0,8 m3 per v.e. gehanteerd. Eenduidige 
richtlijnen voor voorbehandelingstanks zijn niet gevonden en voor grote 
voorbehandelingstanks - zoals benodigd binnen dit onderzoek - niet voorhanden. De 0,8 m3 
per v.e. is een inschatting, echter wel mede onderbouwd op literatuur (zie navolgend grijs 
kader) 

 

                                                        
2 Bij de overleggen met de bewoners half september 2014 is door bewoners aangegeven dat een aantal inderdaad regenwater op het 
drukriool lozen. 
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 Na de voorbehandelingstank wordt een pompput geplaatst ten behoeve van de aanvoer naar 
het helofytenfilter. De pompput heeft een buffercapaciteit van minimaal een halve dag 
aanvoer 

 Voor het oppervlakte van het helofytenfilter is 3 m2 per v.e. gehanteerd. 3 tot 5 m2 per v.e. is 
een richtlijn voor het ontwerp van een helofytenfilter. De oppervlakte per v.e. is afhankelijk 
van de schaalgrootte en de lozingseisen die behaald moeten worden. Bij een kleine 
schaalgrootte (bijvoorbeeld 1 huishouden) wordt doorgaans voor een groter oppervlakte per 
v.e. gekozen en bij een grotere schaalgrootte is een kleiner oppervlakte per v.e. mogelijk. Dit 

Richtlijnen voor het ontwerp van een voorbehandelingstank zijn niet eenduidig en voor grote 

voorbehandelingstanks (> 10 v.e.) niet voorhanden. 

 

Bij het ontwerp van IBA systemen wordt rekening gehouden met een voorbehandelingstank 

van 6 m3 voor maximaal 5 v.e. en een voorbehandelingstank van 12 m3 voor maximaal 

10 v.e. Voor meer dan 10 v.e. is niets genoemd. Dit houdt in dat er 1,2 m3 per v.e. wordt 

gehanteerd. Voor het ontwerp van grotere voorbehandelingstanks - zoals binnen dit 

onderzoek - lijkt deze waarde een overschatting, aangezien fluctuaties in aanvoer worden 

uitgemiddeld over meerdere woningen. 

 

In een Amerikaans artikel (‘Design and performance of septic tanks’, T.R. Bounds) waarin 

goed op het ontwerp van een voorbehandelingstank wordt ingegaan, is gesteld dat ca. 1 m3 

per v.e. nodig is. De voorbehandelingstank dient dan eens per 7 – 12 jaar geledigd te 

worden. Hierbij gaat men echter wel uit van een afvalwaterproductie van 189 liter per 

persoon per dag (Amerikanen gebruiken meer water). Omgerekend naar 150 liter per 

persoon per dag is dan sprake van circa 0,8 m3 per v.e. 

De IBA helpdesk meldt op hun site dat in de Nederlandse omstandigheden de biologische 

omzetting moeizaam verloopt vanwege het koudere klimaat. In onze omstandigheden 

moeten voorbehandelingstanks regelmatig geleegd worden. 

 

Tevens zijn er verscheidene bronnen die alleen een minimale verblijftijd in dagen noemen. 

Echter loopt dit uiteen van 3 tot 10 dagen. Dit komt overeen met 0,45 tot 1,5 m3 per v.e. 

uitgaande van 150 liter water per persoon per dag.  
 
Het Amerikaans artikel ziet er het meest gedegen uit. Hierin is met de verschillende zones in 

een voorbehandelingstank rekening gehouden, inclusief 1 dag reserve opslagcapaciteit. 

Omgerekend naar 150 liter per persoon per dag dient dan rekening te worden gehouden 

met 0,8 m3 per v.e. Aangezien de IBA helpdesk meldt dat voorbehandelingstanks in 

Nederlands regelmatiger moeten worden geledigd zal voor de lediging eens per 5 jaar 

worden aangehouden. 
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komt doordat aanvoerpieken (vrachten) bij grotere systemen meer worden afgevlakt. Bij 
strengere lozingseisen wordt doorgaans een groter oppervlakte per v.e. gehanteerd dan bij 
minder strenge lozingseisen. Aangezien bij de buurtschappen sprake is van een relatief grote 
schaalgrootte en er geen sprake is van strenge lozingseisen is 3 m2 per v.e. een reëel 
uitgangspunt 

 Voor het lozingspunt is het dichtstbijzijnde oppervlaktewater (sloot/watergang) gehanteerd 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de kenmerken per deelgebied voor het lokale 
zuiveringssysteem. Hierin zijn het aantal vervuilingseenheden, debiet per dag en de dimensies 
van de zuiveringssystemen opgenomen.  
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5 Overzichtstekeningen 

Navolgend zijn voor deelgebied Pollesteeg, Buurtsteeg en Baarlo de overzichtstekeningen 
weergeven. Ter vergelijking is zowel de oude - te slopen – situatie (links) als de nieuwe 
situatie met een lokaal zuiveringssysteem (rechts) naast elkaar weergegeven. In bijlage 2 
zijn de tekeningen op groter formaat opgenomen. De legenda is als volgt: 
 

 
 
Voor de overzichtstekeningen van het voorontwerp van het aanleggen van een nieuw 
drukrioolstelsel wordt verwezen naar het voorontwerp van Veldkamp Infra Totaal. Deze zijn 
in onderliggende rapportage niet verder opgenomen. 
 
5.1 Pollesteeg 
Vanwege het uitgestrekte gebied van Pollesteeg is de overzichtstekening opgedeeld in twee 
figuren (zie navolgend). In de figuren is te zien dat in Pollesteeg veel drukriolering noodzakelijk 
blijft bij toepassing van een lokaal zuiveringssysteem. Dit komt door de relatief grote afstanden 
binnen het buurtschap in combinatie met de hoge grondwaterstand in het gebied waardoor het 
vrijverval riool niet te diep mag/kan liggen.  
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Figuur 5.1 Overzichtstekening Pollesteeg (1/2) 

 
 

 
Figuur 5.2 Overzichtstekening Pollesteeg (2/2) 
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5.2 Buurtsteeg 
Figuur 5.3 presenteert de overzichtstekening voor Buurtsteeg. Bij Buurtsteeg zijn bij toepassing 
van een lokaal zuiveringssysteem nog twee drukrioolstrengen nodig. 
 
 

 
Figuur 5.3 Overzichtstekening Buurtsteeg 
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5.3 Baarlo 
Figuur 5.4 presenteert de overzichtstekening voor Baarlo. Bij Baarlo blijft het inzamelriool vrijwel 
onveranderd. Er is sprake van 1 (lange) drukleiding.  
 

 
Figuur 5.4 Overzichtstekening riolering Baarlo 
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6 Beheer 

Het rioleringssysteem en het zuiveringssysteem dienen te worden beheerd en onderhouden. 
Navolgend is opgenomen welk onderhoud moet worden uitgevoerd met bijbehorende frequentie 
en wie hiervoor verantwoordelijk is. 
 
Onderdeel Frequentie onderhoud Verantwoordelijke 

Drukriool 1 x per jaar controle pompen op 

werking en BRL keuring 

 

1 x per 30 jaar vervanging pompput 

drukriool 

Gemeente 

 

 

Gemeente 

Voorbehandelingstank 1 x per jaar controle op vet (kan 

samen met controle van de 

aanvoerpompen helofytenfilter, zie 

navolgend onderdeel) 

 

1 x per 5 jaar verwijderen sliblaag 

voorbehandelingstank 

 

1 x per 5 jaar verwijderen vetlaag 

Gemeente  

 

 

 

 

Gemeente 

 

 

Gemeente 

Aanvoerpompen helofytenfilter 1 x per jaar controle en BRL keuring Gemeente  

 

Beheer helofytenfilter 1 x per jaar maaien. In november 

maaien en maaisel op het filter laten 

liggen tot maart t.b.v. isolatie 

 

 

1 x per 30 jaar vervangen 

helofytenfilter 

Pollesteeg: nader af te stemmen 

Buurtsteeg: de heer Hulleman 

(Buurtsteeg 3a) 

Baarlo:de heer De Boer (Baarlo 6) 

 

Gemeente of waterschap (afhankelijk 

van wie helofytenfilter aanlegt) 

Visuele controle 

zuiveringssysteem 

(voorbehandelingstank, pompput 

en helofytenfilter) 

1 x per maand Zie ‘Wie?’ bij beheer helofytenfilter  

Controle effluent 1 x per jaar Waterschap (bij realisatie helofytenfilter zal 

naar verwachting separaat monitoringsprogramma 

worden gemaakt. Controle intensiteit zal in 

beginfase naar verwachting hoger zijn). 
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7 Kosten 

Zowel de kosten van het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel alsmede het 
aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem zijn nader uitgewerkt. Hierbij zijn zowel de 
investeringskosten alsmede de levensduurkosten bepaald om zodoende de totale 
projectkosten te verkrijgen (Life Cycle Cost-raming (LCC)). Op deze manier wordt een 
duurzame vergelijking verkregen. Het is dus eventueel mogelijk dat bij een variant de 
investeringskosten hoger zijn, maar dat de levensduurkosten lager zijn, waardoor de totale 
projectkosten minder kunnen zijn dan een variant met lagere investeringskosten en 
hogere levensduurkosten. 
 
7.1 Uitgangspunten kosten 
 De kostenramingen zijn opgesteld met de methodiek van de Standaard Systematiek 

Kostenramingen (SSK2010). De SSK2010-systematiek is een uniforme ramingstechniek 
welke is ontwikkeld door het CROW 

 Voor de kostenvergelijking zijn zowel de inzamel, transport als zuiveringskosten betrokken. 
Dit houdt in dat: 
- Voor het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 

- De kosten voor het opnieuw aanleggen van een vrijverval stelsel in het buurtschap 
en het drukrioolstelsel zijn meegenomen 

- De energiekosten voor het lokaal inzamelen, alsmede het transport naar rwzi 
Steenwijk zijn meegenomen 

- De zuiveringskosten op rwzi Steenwijk zijn meegenomen 
- Voor het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem 

- De kosten voor het opnieuw aanleggen van een vrijverval stelsel in het buurtschap 
en het drukrioolstelsel zijn meegenomen 

- De energiekosten voor het lokaal inzamelen, alsmede het transport naar het lokaal 
zuiveringssysteem zijn meegenomen 

- De zuiveringskosten van het lokaal zuiveringssysteem zijn meegenomen 
 De gemeente heeft de voorkeur voor het verwerven van de grond waarop het 

zuiveringssysteem wordt geplaatst. De gemeente heeft gemeld dat rekening moet worden 
gehouden met aankoopkosten van EUR 10 per m2 

 Verder dient per locatie eenmalig rekening te worden gehouden met EUR 2.000 aan kosten 
(kadastraal recht + notariskosten) 

 Aankoop oppervlakte grond: De weergegeven oppervlakten van de voorbehandelingstank en 
het helofytenfilter zoals weergeven in bijlage 1 betreft de effectieve oppervlakten. Hierbij is 
geen rekening gehouden met het oppervlak van de pompput en de taluds bij het 
helofytenfilter. Tevens dient rondom de voorbehandelingstank en de pompput wat marge te 
worden genomen in verband met graafwerkzaamheden bij de aanleg. Voor de aankoop van 
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grond is rekening gehouden met het benodigde effectieve oppervlakte + 25 %. Ofwel voor 
bijvoorbeeld Pollesteeg is effectief nodig 224 m2 (zie bijlage 2). Dit houdt in dat 281 m2 grond 
moet worden aangekocht/verworven 

 De totale kosten (investering + levensduurkosten) zijn bepaald over een periode van 60 jaar, 
zijnde de langste afschrijvingstermijn namelijk die van de leidingen van het riool 

 De kosten zijn bepaald op basis van de Netto Contante Waarde. Er is rekening gehouden 
met een discontovoet van 2,5 % 

 De kosten voor het zuiveren van afvalwater op rwzi Steenwijk zijn EUR 42 per verwijderde 
v.e. (bron: Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012). Dit komt overeen met EUR 0,64 per 
m3 afvalwater. In deze kosten zijn zowel de vaste kosten alsmede de variabele kosten 
opgenomen. Waterschap Reest & Wieden heeft aangegeven dat de onderverdeling als volgt 
is: 
- EUR 32,49 zijn de vaste kosten (= 77 %) 
- EUR 9,61 zijn de variabele kosten (=23 %) 

De kosten zijn inclusief BTW. Het is onduidelijk of ook alle opslagen zoals gehanteerd in 
de SSK-ramingen bij dit bedrag inzitten. Het is aangenomen dat bij bovenstaande 
bedragen ook alle opslagen zijn meegenomen. Hiervoor is gecorrigeerd in de 
kostenraming. De drukrioleringsvariant krijgt hierdoor feitelijk een voordeel – mogelijk 
terecht, maar mogelijk ook onterecht. De vaste kosten zijn opgenomen onder de 
bouwkosten en de variabele kosten zijn opgenomen onder de levensduurkosten. 

 Voor overige uitgangspunten van de kosten wordt verwezen naar bijlage 4. In bijlage 4 zijn 
de SSK-ramingen opgenomen. Voorafgaand aan de ramingen zijn de uitgangspunten voor 
de ramingen opgenomen 

 
7.2 Kostenramingen 
In bijlage 4 zijn de complete kostenramingen opgenomen voor zowel het opnieuw aanleggen van 
een drukrioolstelsel alsmede het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem.  Navolgend zijn in 
een overzicht de investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten per deelgebied 
opgenomen samen met de totalen.  
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Tabel 7.1 Overzicht kosten per deelgebied en totaal 

 
 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

 Projectkosten (netto contante waarde) met 2,5% over 60 jaar 

DRUKRIOOL EN CENTRAAL ZUIVEREN   

Deelraming gebied 

Pollesteeg 

396.129 251.243 647.371 

Deelraming gebied 

Buurtsteeg 

249.008 113.322 362.330 

Deelraming gebied Baarlo 160.172 85.164 245.336 

Objectoverstijgende risico’s 80.531 44.973 125.504 

Projectkosten exclusief 

BTW 

885.839 494.702 1.380.541 

Projectkosten inclusief 

BTW 

EUR 1.068.286 EUR 598.589 EUR 1.666.875 

    

LOKAAL ZUIVERINGSSYSTEEM   

Deelraming gebied 

Pollesteeg 

406.572 266.997 673.569 

Deelraming gebied 

Buurtsteeg 

242.366 88.900 331.267 

Deelraming gebied Baarlo 176.353 57.669 234.021 

Objectoverstijgende risico’s 82.529 41.357 123.886 

Projectkosten exclusief 

BTW 

907.821 454.922 1.362.743 

Projectkosten inclusief 

BTW 

EUR 1.093.372 EUR 550.456 EUR 1.643.828 

 
In tabel 7.1 is te zien dat de kosten van hetzij het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel of 
het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem zeer dicht bij elkaar in de buurt liggen. Op basis 
van de totale projectkosten is een lokaal zuiveringssysteem EUR 20.000 goedkoper over een 
periode van 60 jaar, dit is circa 1 %. Er kan dus worden geconcludeerd dat de kosten niet 
onderscheidend. 

 
7.3 Gevoeligheid/optimalisatie 
Er zijn twee gevoeligheden/optimalisaties verkend op de kostenraming, namelijk het opsplitsen 
van deelgebied Pollesteeg in meerdere gebieden en door uit te gaan van een groene weide 
scenario. Beide gevoeligheden/optimalisaties zijn navolgend toegelicht en besproken. 
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7.3.1 Opsplitsing deelgebied Pollesteeg 
Het gebied Pollesteeg is een uitgestrekt gebied. Om deze reden is nog relatief veel drukriolering 
nodig om het afvalwater vanuit het gebied naar de lokale zuivering te transporteren gesitueerd op 
het perceel van DLG. De jaarlijkse kosten van de pompputten (controle/onderhoud aan de 
pompen inclusief vervanging 1 x per 15 jaar) hebben een wezenlijke bijdrage in de 
levensduurkosten. Een optimalisatie zou kunnen zijn om het gebied Pollesteeg in meerdere 
gebieden op te splitsen waarbij mogelijk minder pompputten en drukriolering nodig is. Dit houdt in 
dat er dan ook meerdere lokale zuiveringen binnen Pollesteeg komen. De gemeente heeft 
aangegeven dat individuele voorzieningen (per huishouden) geen optie zijn. Figuur 7.1 
presenteert een overzichtskaart van Pollesteeg uitgaande van één gebied (ofwel één lokale 
zuivering). De oranje lijnen betreft vrijverval riool en de paarse lijnen betreft drukriool. In Figuur 
7.2 is een voorstel opgenomen van de opsplitsing van Pollesteeg naar vier gebieden.  
Door alleen het gebied Pollesteeg op te splitsen wordt nog geen optimalisatie bereikt. Integendeel 
zelfs, omdat bij een lokale zuivering ook een extra pompput nodig is voorafgaand aan het 
helofytenfilter. Als optimalisatie dient gekeken te worden of het bij het opsplitsen van Pollesteeg 
in meerdere gebieden het mogelijk is om meer met vrijverval in te zamelen en daarmee het aantal 
pompputten te verminderen. Idealiter is sprake van twee pompputten; één pompput aan het eind 
van het vrijverval stelstel die het afvalwater naar de voorbehandelingstank transporteert en één 
pompput die het helofytenfilter voedt. Het afvalwater direct onder vrijverval naar de 
voorbehandelingstank transporteren is niet mogelijk vanwege de diepteligging van het riool (de 
voorbehandelingstank zou dan 2 meter onder maaiveld moeten worden aangelegd). 
 

Gebied A: 

Bij gebied A is het niet mogelijk om minder pompputten te realiseren. De woning aan de zuidkant 
van het water dient met een drukriool te worden getransporteerd (vrijverval riool is niet mogelijk 
gezien de afstand; riool komt dan te diep te liggen). Voor gebied A blijft dus sprake van 2 
pompputten voor de inzameling. Daarbij komt dan een extra pompput voorafgaand aan het 
helofytenfilter. In totaal dus 3 pompputten. 
 
Aantal pompputten gaat van 2 naar 3 (inclusief pompput voor helofytenfilter).  
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Gebied B: 

Kijkend naar het huidige riool (zoals die er nu ligt) lijkt het bij gebied B mogelijk om minder 
pompputten te realiseren. Navolgend is voor gebied B het huidige rioolstelsel weergegeven. 
 

 
 
In bovenstaande afbeelding is te zien dat in de huidige situatie het afvalwater van de twee 
woningen links en onder in de afbeelding onder vrijverval wordt afgevoerd naar de 
woning/agrariër rechts in de afbeelding. In relatie tot de geplande riolering (zie figuur 1) zou 
daarmee het aantal pompputten voor de inzameling kunnen afnemen van 3 naar 1 stuks. Echter 
er is een reden waarom bovenstaande situatie niet gewenst is en daarom ook niet meer is 
voorzien. Het beperkt aantal woningen in combinatie met de relatief lange afstand van het 
vrijverval riool zorgen ervoor dat in de huidige situatie het riool 1 x per 6 weken moet worden 
schoongespoten (te weinig stroomsnelheid in riool om zichzelf schoon te houden). Het 
handhaven van deze situatie is geen optie (persoonlijke communicatie met Frans de Graaf, 19 
januari 2015). Eventueel zou nog wel overwogen kunnen worden om de woning onderin op 
vrijverval te blijven lozen indien het helofytenfilter nabij de woning/agrariër rechts in de afbeelding 
wordt gesitueerd. Hiervan uitgaande is voor gebied B dan sprake van 2 pompputten voor de 
inzameling. Daarbij komt dan een extra pompput voorafgaand aan het helofytenfilter. In totaal dus 
3 pompputten. 
 
Aantal pompputten gaat van 3 naar 3 (inclusief pompput voor helofytenfilter).  

 
Gebied C: 

In gebied C wordt al bijna al het afvalwater onder vrijverval ingezameld. Alleen voor de woning 
aan de andere kant van de plas (rechtsonder op overzichtskaart) is een pompput met drukriool 
noodzakelijk. In totaal waren voor gebied C al 2 pompputten voorzien voor de inzameling + een 
pompput voor het helofytenfilter. Minder pompputten is niet mogelijk. 
 
Aantal pompputten gaat van 3 naar 3 (inclusief pompput voor helofytenfilter).  
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Gebied D: 

Kijkend naar het huidige riool (zoals die er nu ligt) lijkt het bij gebied B mogelijk om minder 
pompputten te realiseren. Navolgend is voor gebied D het huidige rioolstelsel weergegeven. 
 

 
 
In bovenstaande afbeelding is te zien dat in de huidige situatie het afvalwater van de twee 
woningen boven in de afbeelding onder vrijverval wordt afgevoerd naar de woningen onder in de 
afbeelding. In relatie tot de geplande riolering (zie figuur 1) zou daarmee het aantal pompputten 
voor de inzameling kunnen afnemen van 2 naar 1 stuks. Echter geldt voor deze situatie hetzelfde 
als genoemd bij gebied B. Het handhaven van deze situatie is geen optie (persoonlijke 
communicatie met Frans de Graaf, 19 januari 2015). Ofwel de nu geplande twee pompputten 
voor gebied D dienen gehandhaafd te blijven. Daarbij komt dan een extra pompput voorafgaand 
aan het helofytenfilter. In totaal dus 3 pompputten. 
 
Aantal pompputten gaat van 2 naar 3 (inclusief pompput voor helofytenfilter).  

 
Samenvattend: 
In navolgende tabel zijn het aantal pompputten per deelgebied van Pollesteeg opgenomen voor 
zowel de variant waarbij sprake is van één lokale zuivering voor geheel Pollesteeg en voor de 
variant waarbij Pollesteeg wordt opgesplitst in 4 deelgebieden. 
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Tabel 7.2 Overzicht aantal pompputten per deelgebied van Pollesteeg 

 
 Variant één lokale zuivering 

[aantal pompputten] 

Variant vier lokale zuiveringen 

[aantal pompputten] 

Gebied A. 2 3 

Gebied B. 3 3 

Gebied C. 3 3 

Gebied D. 2 3 

TOTAAL 10 12 

 
In de tabel is te zien dat er uiteindelijk twee pompputten bij komen indien Pollesteeg wordt 
opgesplitst in vier gebieden. Bij gebied A en D is het niet mogelijk om met minder pompputten te 
werken en komt er dus 1 extra pompput (pompput van helofytenfilter) bij per gebied. Bij gebied B 
is het mogelijk om het afvalwater met één pompput minder in te zamelen. Echter doordat er een 
extra pompput (pompput van helofytenfilter) bij komt, blijft het aantal pompputten drie. Voor 
gebied C blijft de situatie ook ongewijzigd. Het aantal pompputten voor de inzameling kan niet 
verder worden teruggebracht. Bij gebied C was al rekening gehouden met een lokale zuivering en 
dus ook al met een pompput voor het helofytenfilter. Het aantal pompputten voor gebied C blijft 
dus gelijk. 
 
Conclusie: 
Zonder de kosten verder uit te werken kan al geconcludeerd worden dat het opsplitsen van 
Pollesteeg in vier deelgebieden geen optimalisatie zal bewerkstelligen. Er kan weliswaar 
bespaard worden op de drukriolering tussen de gebieden A tot en met D (is namelijk niet meer 
nodig), echter betreft het alleen een besparing op de drukriool leidingen en niet op pompputten. 
Alleen een paar lengtes aan drukriolering besparen zal niet opwegen tegen de extra kosten die bij 
de gebieden A tot en met D nodig zijn (extra pompputten + aanleg voorbehandelingstank en 
helofytenfilter per gebied). 
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Figuur 7.1 Overzichtskaart Pollesteeg uitgaande van 1 lokaal zuiveringssysteem 
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Figuur 7.2 Voorstel opsplitsing Pollesteeg naar meerdere gebieden 

 
7.3.2 Kostenramingen – Groene Weide 
Bij de kostenramingen is als uitgangspunt gehanteerd dat het oude riool volledig moet worden 
verwijderd (zie ook paragraaf 4.1). In geval van het nieuw aan te leggen drukrioolstelsel alsmede 
bij toepassing van een lokaal zuiveringssysteem zijn de leidingtracés op aantal plekken anders 
dan de huidige situatie. Bij toepassing van een lokaal zuiveringssysteem is sprake van extra 
kosten voor het verwijderen van het oude rioolstelsel, omdat ook de oude drukleidingen tussen de 
buurtschappen moet worden verwijderd terwijl er geen nieuwe leidingen worden teruggelegd (dit 

 

A 

B 

C
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is wel het geval bij het opnieuw aanleggen van het drukrioolstelsel. Om het effect hiervan op de 
kostenramingen te bepalen is voor beide varianten ook een zogenaamde Groene weide 
kostenraming uitgewerkt. Hierbij is geen rekening gehouden met te verwijderen rioolleidingen. 
 
In bijlage 5 zijn de complete ‘Groene weide’ kostenramingen opgenomen voor zowel het opnieuw 
aanleggen van een drukrioolstelsel alsmede het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem.  
Navolgend zijn in een overzicht de investeringskosten, levensduurkosten en totale projectkosten 
per deelgebied opgenomen samen met de totalen voor de groene weide situatie.  
 
 
Tabel 7.3 Overzicht kosten per deelgebied en totaal – groene weide 

 
 Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten 

 Looptijd 1 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

Looptijd 60 jaar 

[EUR] 

 Projectkosten (netto contante waarde) met 2,5% over 60 jaar 

DRUKRIOOL EN CENTRAAL ZUIVEREN   

Deelraming gebied 

Pollesteeg 

328.505 251.243 647.371 

Deelraming gebied 

Buurtsteeg 

178.896 113.322 362.330 

Deelraming gebied Baarlo 131.673 85.164 245.336 

Objectoverstijgende risico’s 63.907 44.973 125.504 

Projectkosten exclusief 

BTW 

702.982 494.702 1.197.683 

Projectkosten inclusief 

BTW 

EUR 847.781 EUR 598.589 EUR 1.446.370 

    

LOKAAL ZUIVERINGSSYSTEEM   

Deelraming gebied 

Pollesteeg 

316.619 266.997 673.569 

Deelraming gebied 

Buurtsteeg 

174.060 88.900 331.267 

Deelraming gebied Baarlo 125.301 57.669 234.021 

Objectoverstijgende risico’s 61.598 41.357 123.886 

Projectkosten exclusief 

BTW 

677.578 454.922 1.132.500 

Projectkosten inclusief 

BTW 

EUR 815.726 EUR 550.456 EUR 1.366.182 
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Indien wordt uitgegaan van een groene weide scenario nemen de projectkosten bij beide 
scenario’s af als gevolg van lagere investeringskosten. Bij het opnieuw aanleggen van een 
drukrioolstelsel dalen de totale projectkosten van EUR 1.666.875 naar 1.446.370, ofwel een 
vermindering van circa EUR 220.000. Bij toepassing van een lokaal zuiveringssysteem dalen de 
kosten van EUR 1.643.828 naar EUR 1.366.182, ofwel een vermindering van circa EUR 277.000. 
De daling van de kosten is bij het lokaal systeem het grootst, omdat nu geen rioolleidingen tussen 
de buurtschappen meer hoeven te worden verwijderd. Op basis van de totale projectkosten bij de 
groene weide is het lokaal zuiveringssysteem circa EUR 80.000 goedkoper over een periode van 
60 jaar, dit is circa 6 %.  
 



 

 
 
 
 

Kenmerk R001-1225657PTK-kzo-V01-NL 

 

Voorontwerp drukriool & lokaal zuiveringssysteem Blankenham 31\32 

8 Conclusies 

Op basis van de overleggen met de bewoners en agrariërs in de buurtschappen Pollesteeg, 
Buurtsteeg en Baarlo kan worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om een lokaal 
zuiveringssysteem, zijnde een helofytenfilter toe te passen. 
 
Technisch gezien is het ook mogelijk om een lokaal zuiveringssysteem toe te passen. Er zijn 
locaties benoemd binnen de buurtschappen die ook voldoende groot zijn. Bij de toepassing van 
een lokaal zuiveringsssyteem blijft relatief veel drukriolering noodzakelijk. Dit komt door de relatief 
grote afstanden binnen de buurtschappen (met name bij Pollesteeg) in combinatie met de hoge 
grondwaterstand in het gebied waardoor het vrijverval riool niet te diep mag/kan liggen.  
 
Op basis van de financiële uitwerking kan worden geconcludeerd dat de kosten niet 
onderscheidend zijn. Zowel de kosten van het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel 
alsmede het aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem zijn EUR 1,65 miljoen over een periode 
van 60 jaar. Er is een klein verschil van EUR 20.000 (= 1 %) in het voordeel van het lokaal 
zuiveringssysteem. Uitgaande van een groene weide scenario dalen voor beide varianten de 
kosten en wordt het verschil tussen het opnieuw aanleggen van een drukrioolstelsel en het 
aanleggen van een lokaal zuiveringssysteem groter namelijk EUR 80.000 ( = 6 %) in het voordeel 
van het lokaal zuiveringssysteem.  
 
Het eventueel opsplitsen van Pollesteeg in meerdere gebieden zorgt niet voor een optimalisatie. 
Er kan weliswaar bespaard worden op de drukriolering tussen de gebieden A tot en met D (is 
namelijk niet meer nodig), echter betreft het alleen een besparing op de drukriool leidingen en 
niet op pompputten. 
 
Voor de drie buurtschappen in Blankenham is op basis van de kosten dus geen duidelijke 
voorkeur aan te wijzen. De keuze voor hetzij het weer opnieuw aanleggen van drukriolering of het 
aanleggen van lokale zuiveringssystemen zal gemaakt moeten worden op kwalitatieve 
(duurzaamheids)criteria. 
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1 Factsheet helofyten- en wilgenfilter 
 

 
 



                                              

         

 
Helofytenfilter 
 
Helofytenfilters worden in Nederland op grote schaal toegepast en zijn onder te verdelen in 
systemen waarbij het water horizontaal stroomt (vloeiveld) of verticaal (infiltratieveld). Het 
verticaal doorstroomde helofytenfilter is van de twee types het best in staat om huishoudelijk 
afvalwater te behandelen. De diepte van het filterbed bedraagt ongeveer 1 meter. Het 
infiltratieveld wordt afwisselend bevloeid (gevuld) en drooggezet. Via drainagepijpen aan de 
onderzijde wordt het gezuiverde water afgevoerd.  
 

 
 

Oppervlak  
 ca. 5 m2 per inwoner 

Onderhoud  
 

• 1 x per jaar controle pomp / leiding en verwijderen olie/vet 
• 1 x per 2 jaar maaien, maaisel composteren 
       Opbrengst ca. 100-150 kg 
• 1 x per 10 jaar leegzuigen bezinkput 
• 1 x per 20 jaar filterbed en helofyten vervangen 
 

Geur  
 Geen, toevoerleidingen in grindbed 

Volksgezondheid  
 

Geen risico’s, echter niet graven in filterbed.  
Betreden liever niet i.v.m. vertrappen helofyten 

Vorst  Vorstbestendig 

Schoonmaakmiddelen  
 Bij voorkeur biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen  

 
 
 

 
 
 
Wilgenfilter 
 
Wilgenfilters zijn een in Nederland onbekend fenomeen maar in het buitenland is er al veel 
ervaring mee (Zweden, Denemarken, VS). Het wilgenfilter werkt volgens hetzelfde principe als 
het helofytenfilter. Een verschil met het helofytenfilter is dat een wilgenfilter een aanzienlijk deel 
van het afvalwater in de zomer kan verdampen, zodat de lozing in de zomer sterk afneemt.  
Voordeel van wilgenfilters is dat afvalwaterzuivering gecombineerd wordt met houtproductie. 
 
 

 
 

Oppervlak  
 ca.  5 - 20 m2 per inwoner (afhankelijk van mate verdamping) 

Onderhoud  
 

• 1 x per jaar controle pomp / leiding en verwijderen olie/vet 
• 1 x per 2 jaar snoeien, hout voor bijv. verwarming 
       Opbrengst ca. 300 – 1.300 kg = ca. 0,6 – 2,6 m3 hout. 
• 1 x per 10 jaar leegzuigen bezinkput  
• 1 x per 20 jaar filterbed en wilgen vervangen 
 

Geur  
 Geen, toevoerleidingen in grindbed 

Volksgezondheid  
 

Geen risico’s, echter niet graven in filterbed.  
Betreden mag wel. 

Vorst  Vorstbestendig 

Schoonmaakmiddelen 
 
 Bij voorkeur biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen  

 
 
 

Zuiverende werking natuurlijk systeem 
Het afvalwater wordt eerst ontdaan van de vaste en drijvende delen in een bezinkput. Daarna 
wordt het afvalwater schoksgewijs verpompt naar het natuurlijk systeem en stroomt het 
afvalwater langs de wortels van de planten van boven naar beneden door het filterbed. De 
belangrijkste zuiverende werking van een natuurlijk systeem vindt plaats in de bodem. Door een 
wisselwerking van de wortels van de planten en het zuurstof dat met het afvalwater in het 
filterbed wordt gebracht, worden de optimale omstandigheden voor de bacteriën die het 
afvalwater zuiveren gecreëerd in het filterbed.  
Ammonium wordt omgezet naar de luchtfase en fosfaat wordt deels gebonden in het filterbed en 
deels in de plant. Microverontreinigingen en pathogenen worden afgebroken/gebonden in het 
filterbed. Het water dat uit het natuurlijk systeem komt mag vervolgens worden geloosd op 
oppervlaktewater (sloot, watergang)   

Duurzaamheid natuurlijk systeem 
• Systeem kent meerdere uitvoeringsvormen (ovaal, rond, vierkant, langwerpig) en kan 

volledig geïntegreerd worden in landschap (bijv in sloot of als windbreker) en kan ook 
gecombineerd worden met agrarische sector (bijv. met melkspoelwater) 

• Energiegebruik veel lager dan huidige situatie. Energie kan opgewekt worden met paar 
zonnepanelen. 

• Biomassa productie 
• Mogelijkheden voor hergebruik nutriënten, zoals fosfaat (= eindige grondstof) 
• Vermindering van medicijnresten en hormonen in oppervlaktewater 
• Robuust 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 Bijlage 

2 Overzicht kenmerken per deelgebied voor het zuiveringssysteem 
 

 
 



 

 

 
 
 

Uitgangspunten:
Aantal personen per woning 3 1 persoon is 1 v.e.
Aantal v.e. per veehouder 3 v.e. (betreft alleen melkspoelwater 2e en 3e spoeling)

Liters per v.e. per dag 150 l (120 liter is gemiddelde drinkwatergebruik. Richtlijn om te hanteren voor ontwerp is 150 liter)

Voorbehandelingstank volume 0,8 m3 per v.e.
Waterdiepte voorbehandelingstank 2 m

Oppervlakte helofytenfilter 3 m2 per v.e.
Opbrengst riet 1,5 kg per m2 (herleid obv STOWA-rapportage 2005-19)

Deelgebied Deelgebied Deelgebied
Gebied Pollesteeg Buurtsteeg Baarlo
Aantal woningen 18 12 8
Aantal veehouders 4 2 1

Aantal v.e. woningen 54 36 24
Aantal v.e. veehouders 12 6 3
Totaal aantal v.e.'s gebied 66 42 27

Debiet per dag per gebied m3/dag 9,9 6,3 4,1

Type filter Helofyten Helofyten Helofyten

Effectieve inhoud voorbehandelingstank m3 53 34 22
Oppervlakte voorbehandelingstank m2 26 17 11
Oppervlakte helofytenfilter m2 198 126 81
Rietproductie per jaar ton/jaar 0,3 0,2 0,1

Totaal benodigd oppervlakte installatie m2 224 143 92
Extra grond rondom technische 
installatie % 25% 25% 25%
Totaal benodigd oppervlakte irt 
grondaankoop m2 281 179 115
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3 Overzichtstekeningen riolering 
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Pomp: 5 m3/uur
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Helofytenfilter 198m2

SEPTIC Septictank 53m3

Huisaansluiting PK315

Legenda sloop
Drukriolering

Pompput drukriolering

Vrijverval leiding

Inspectieput vrijverval leiding
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

1.1
 - 

2.

2.1

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Ramingsindeling:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde bandbreedte: -30%
Bovenwaarde bandbreedte: 30%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  Flora en Fauna 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

3.

4.

4.1
 - 

4.2
 - 

4.3 Overige bijkomende kosten

 - 
 - 

5.
 - 

 Alle vrijkomende grond en materialen milieuhygienisch schoon zijn. 
 Af te voeren materialen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 Aanwezige drukriolering wordt in zijn geheel verwijderd. 

 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskos ten
 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten 
als dekking voor de projectonzekerheden. 

 Heffingen en leges vergunningen 

 Referentiedocumenten 

 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 Grondverwerving, benodigde gronden is opgenomen in de raming, incl kadaster en notaris kosten 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten, er heeft nog geen onderscheid plaatsgevonden in 
engineeringkosten naar aannemer, opdrachtgever of adviesbureaus toe. 

Algemeen

Programma van Eisen

Algemene uitgangspunten

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Raming is exclusief:
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  
 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Schadeloosstelling- en nadeelcompensatie als gevolg van de werkzaamheden. 

 Kosten of andere voorzieningen voor verleggen kabels- en leidingen 

 (Water)bodemsanering 
 (Grond)watersanering 
 Kosten die verband houden met archeologisch onderzoek 

 Natuurcompensatie en mitigerende maatregelen 

 De kapitaallasten (Vaste kosten van de totale directe kosten zuiveren afvalwater) zijn op aangeven van de opdrachtgever ondergebracht bij de 
bouwkosten. 

Doel van de raming is een afweging van varianten tussen het aanbrengen nieuwe sanitatie versus het vervangen van bestaand drukriool voor het 
afvalwaterwater van het bemalingsgebied Blankenham in de kop van Overijssel. In deze raming worden de investeringskosten en gemiddelde 
jaarkosten van de variant helofytenfilter met LCC bepaald. 

Deterministisch
Indeling naar objecten
Ja

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/2, Concept d.d. 16 december 2014 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05). 
 Ramingsparameters: 

 Globaal ontwerp zuiveringssysteem, volgens "Handleiding Helofytenfilters voor IBA-systemen", VROM/KIWA april 1998 

Tekeningen
 Overzichtstekening riolering Baarlo, 1225657-3, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Buurtsteeg, 1225657-4, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/1, Concept d.d. 16 december 2014 

 Uitgangspunten ontwerp/capaciteit helofytenfilters, opgesteld P. Telkamp, d.d. 25-11-2014 

Opbreken en opnieuw aanbrengen verhardingen
Kosten voor doorpersingen en/of gestuurde boringen onder wegen.

 Alle materialen worden nieuw geleverd 
 Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt. 

 Niet gesprongen explosieven (NGE) 
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6.

 - 

6.0
 - 

6.1
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

7.
 - 

 EUR 42,00 i.e komt voor RWZI Sreenwijk overeen met € 0,64 /m3  

 De directe zuiveringskosten (77%) zijn opgenomen onder de bouwkosten, de variabele kosten (23%) zijn geplaatst onder de levensduurkosten. 

 Om deze kosten op de juiste manier op te nemen in de SSK raming is dit bedrag teruggerekend naar een getal exclusief BTW en zonder 
opslagpercentages. Dit met als doel dubbeltelling te voorkomen. 

 afvoer naar rwzi Steenwijk via persleiding Kuinre, Oldemarkt en Steenwijkerwold. Lengte afvoer: ca. 20 km 

Kosten centraal zuiveren afvalwater
 20,3 m3/dag = 7410 m3/jaar 

 De directe zuiveringskosten bestaan voor 77% uit vaste kosten (kapitaalkosten) en voor 23% uit variabele kosten (operationele beheer- en 
onderhoudskosten), bron: mail de heer S. Slijm Waterschap Reest en Wieden. 

 De kosten van zuivering per jaar zijn als volgt verdeeld: 50% Pollesteeg, 30% Buurtsteeg en 20% Baarlo 

Energiekosten Lokaal Zuiveren

 afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 
 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 
 voor lengte persleiding uitgegaan van gemiddelde afstand van pomp naar lozingspunt per systeem 

 om eventueel samenloop te 'compenseren' is uitgegaan van het gemaal dat zich op 2/3de keer de lengte vande persleding van het lozingspunt 

 Lozingsniveau in rwzi +2,75 m NAP (aanname) 

Van Waterschap Reest en Wieden is een opgave ontvangen voor de totale directe kosten zuiveren afvalwater voor RWZI Steenwijk. Het 
aangedragen bedrag van EUR 42,00 i.e is inclusief BTW en inclusief opslagpercentages. 

 Bij de berekening van de energiekosten zijn alleen de verbruikskosten opgenomen. Vastrechtkosten, energiebelasting en netwerkkosten zijn niet 
opgenomen in de raming. 

 De technische levensduur van de drukriolering bedraagt 60 jaar.  
 In de eenheidsprijs voor controle en onderhoud pompen zijn kosten opgenomen voor vervanging van de W+E (1x per 15 jaar) 

Netto contante waarde
 Wanneer in de raming wordt gesproken over contante waarde, gaat het hier om de netto contante waarde. 

Uitgangspunten levensduurkosten

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

Levensduurkosten Drukriolering
 1 keer per jaar wordt de werking van de werktuigbouwkundige en electrische onderdelen gecontroleerd en onderhouden door een 
onderhoudsmonteur. Vervanging van onderdelen is inbegrepen.  

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 

 1 keer in de 30 jaar zal de pompput worden opgenomen en vervangen door een nieuw exemplaar. 

 De energiekosten zuivering per jaar zijn verdeeld: 50% Pollesteeg, 30% Buurtsteeg en 20% Baarlo 

Energiekosten Afvoer naar RWZI

 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 

 afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 

Nader te detailleren levensduurkosten
 In de raming voor levensduurkosten is een post van 15% nader te detailleren levensduurkosten opgenomen. Hieronder vallen kosten voor beheer 
en onderhoud van de rioolleidingen (zoals reinigen). 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Deelraming Gebied Pollesteeg Ja 396.129€                      486.327€                      882.456€                      396.129€                      251.243€                      647.371€                      8.105€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Buurtsteeg Ja 249.008€                      219.287€                      468.294€                      249.008€                      113.322€                      362.330€                      3.655€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Baarlo Ja 160.172€                      164.792€                      324.964€                      160.172€                      85.164€                        245.336€                      2.747€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 80.531€                        87.041€                        167.571€                      80.531€                        44.973€                        125.504€                      1.451€             [€/jaar]

Scheefte -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                     [€/jaar]

BTW Ja 182.447€                      201.064€                      383.510€                      182.447€                      103.887€                      286.334€                      3.351€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 1.068.286€                   1.158.510€                   2.226.796€                   1.068.286€                   598.589€                      1.666.875€                   19.309€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situ atie) over 60 jaar 19.309€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (19.309)€          [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 jaa r

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 217.232€                      32.585€                        56.951€                        306.768€                         30.677€                        337.444€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 135.521€                      20.328€                        35.529€                        191.379€                         19.138€                        210.517€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo 86.182€                        12.927€                        22.594€                        121.703€                         12.170€                        133.874€                         

Bouwkosten 438.935€                      65.840€                        115.075€                      619.850€                         61.985€                        681.835€                         

Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             

Vastgoedkosten -€                                  -€                                  15.000€                        15.000€                           -€                                  15.000€                           

Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg 46.015€                        -€                                  -€                                  46.015€                           -€                                  46.015€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 28.707€                        -€                                  -€                                  28.707€                           -€                                  28.707€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo 18.256€                        -€                                  -€                                  18.256€                           -€                                  18.256€                           

Engineeringskosten 92.977€                        -€                                  -€                                  92.977€                           -€                                  92.977€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollesteeg 7.669€                          -€                                  -€                                  7.669€                             -€                                  7.669€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 4.784€                          -€                                  -€                                  4.784€                             -€                                  4.784€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo 3.043€                          -€                                  -€                                  3.043€                             -€                                  3.043€                             

Overige bijkomende kosten 15.496€                        -€                                  -€                                  15.496€                           -€                                  15.496€                           

Subtotaal investeringskosten 547.409€                      65.840€                        130.075€                      743.323€                         61.985€                        805.308€                         

Objectoverstijgende risico's 80.531€                        80.531€                           

Investeringskosten deterministisch 547.409€                      65.840€                        130.075€                      743.323€                         142.516€                      885.839€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Investeringskosten exclusief BTW 743.323€                         142.516€                      885.839€                         

BTW 152.844€                         29.603€                        182.447€                         

Investeringskosten inclusief BTW 896.167€                         172.119€                      1.068.286€                      

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 747.800€                             en 1.388.772€                          

Bandbreedte  30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 326.798€                      49.020€                        87.352€                        463.169€                         23.158€                        486.327€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 147.354€                      22.103€                        39.387€                        208.844€                         10.442€                        219.287€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo 110.735€                      16.610€                        29.599€                        156.945€                         7.847€                          164.792€                         

Subtotaal levensduurkosten 584.887€                      87.733€                        156.338€                      828.958€                         41.448€                        870.406€                         

Objectoverstijgende risico's 87.041€                        87.041€                           

Levensduurkosten deterministisch 584.887€                      87.733€                        156.338€                      828.958€                         128.488€                      957.446€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Levensduurkosten exclusief BTW 828.958€                         128.488€                      957.446€                         

BTW 174.081€                         26.983€                        201.064€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 1.003.039€                      155.471€                      1.158.510€                      

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), dis contovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 598.589€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 810.957€                             en 1.506.063€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Kostencategorieën
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Projectkosten inclusief BTW 1.899.206€                      327.590€                      2.226.796€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discont ovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.666.875€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 896.167€                         172.119€                      1.068.286€                      

Organisatiegebonden kosten 0% 1.068.286€                   -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 896.167€                         172.119€                      1.068.286€                      
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    805.308  €                  80.531 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €                  80.531 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskost en gekapitaliseerd 80.531€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    870.406  €                  87.041 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €                  87.041 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  gekapitaliseerd  €                  44.973 

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post Prijs
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Voorbereiding
11                      Opruimwerkzaamheden

110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                    3.032  m  €                      20,00  €                  60.640 
110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                           2  st  €                    140,00  €                       280 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                         19  st  €                    140,00  €                    2.660 
110.050             Verwijderen huisaansluiting vrijval leiding                         10  st  €                      70,00  €                       700 

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       925  m  €                      18,00  €                  16.650 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       347  m  €                      30,00  €                  10.410 
250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                    1.556  m  €                        6,00  €                    9.336 
250.050             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, exclusief grondwerk                       575  m  €                      16,00  €                    9.200 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           9  st  €                 5.100,00  €                  45.900 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           8  st  €                 1.300,00  €                  10.400 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                         10  st  €                    200,00  €                    2.000 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                         60  jaar  €                    817,59  €                  49.056 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                217.232 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  217.232  €                  32.585 
00-DBK Directe bouwkosten  €                249.816 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  249.816  €                    4.996 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      4.996  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  249.816  €                    2.498 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  249.816  €                  14.989 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  272.300  €                  21.784 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  294.084  €                    5.882 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  294.084  €                    5.882 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  306.768  €                       460 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  306.768  €                       460 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  56.951 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                306.768 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  306.768  €                  30.677 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  30.677 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                337.444 

Aankoop landbouwgrond  m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  306.768  €                  46.015 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  46.015 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  46.015 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    46.015  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                  46.015 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  306.768  €                    6.135 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  306.768  €                    1.534 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    7.669 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    7.669 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      7.669  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollestee g  €                    7.669 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                396.129 
Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg (cont ante waarde)  €                396.129 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      3.960  €                233.640 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    47.250  €                  47.250 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         314  €                  18.864 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         451  €                  27.044 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                326.798 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  326.798  €                  49.020 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                375.817 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  375.817  €                    1.879 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  375.817  €                    3.758 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  375.817  €                  11.275 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  392.729  €                  31.418 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  424.147  €                    8.483 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  424.147  €                    8.483 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  441.113  €                  22.056 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  441.113  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  87.352 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                463.169 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  463.169  €                  23.158 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  23.158 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                486.327 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg (contan te waarde)  €                251.243 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg  €                882.456 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Voorbereiding
11                      Opruimwerkzaamheden

110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                    2.378  m  €                      20,00  €                  47.560 
110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                           2  st  €                    140,00  €                       280 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                           7  st  €                    140,00  €                       980 
110.050             Verwijderen huisaansluiting vrijval leiding                           6  st  €                      70,00  €                       420 

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       782  m  €                      18,00  €                  14.076 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                         73  m  €                      30,00  €                    2.190 
250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                       541  m  €                        6,00  €                    3.246 
250.050             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, exclusief grondwerk                       272  m  €                      16,00  €                    4.352 

Toepassen doorpersing                         50  m  €                      80,00  €                    4.000 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           4  st  €                 5.100,00  €                  20.400 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           4  st  €                 1.300,00  €                    5.200 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                    60,00  jaar  €                    520,29  €                  31.217 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                135.521 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  135.521  €                  20.328 
00-DBK Directe bouwkosten  €                155.849 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  155.849  €                    3.117 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      3.117  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  155.849  €                    1.558 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  155.849  €                    9.351 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  169.876  €                  13.590 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  183.466  €                    3.669 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  183.466  €                    3.669 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  191.379  €                       287 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  191.379  €                       287 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  35.529 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                191.379 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  191.379  €                  19.138 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  19.138 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                210.517 

Aankoop landbouwgrond  m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  191.379  €                  28.707 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  28.707 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  28.707 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    28.707  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                  28.707 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  191.379  €                    3.828 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  191.379  €                       957 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    4.784 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    4.784 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      4.784  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtstee g  €                    4.784 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                249.008 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      1.760  €                103.840 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    21.000  €                  21.000 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         105  €                    6.288 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         270  €                  16.226 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                147.354 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  147.354  €                  22.103 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                169.457 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  169.457  €                       847 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  169.457  €                    1.695 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  169.457  €                    5.084 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  177.083  €                  14.167 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  191.249  €                    3.825 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  191.249  €                    3.825 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  198.899  €                    9.945 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  198.899  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  39.387 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                208.844 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  208.844  €                  10.442 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  10.442 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                219.287 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (contan te waarde)  €                113.322 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg  €                468.294 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg (contante waarde)  €                362.330 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Voorbereiding
11                      Opruimwerkzaamheden

110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                           1  st  €                    140,00  €                       140 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                           8  st  €                    140,00  €                    1.120 
110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                    1.469  m  €                      20,00  €                  29.380 

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                       959  m  €                        6,00  €                    5.754 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                         31  m  €                      30,00  €                       930 
250.050             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, exclusief grondwerk                       236  m  €                      16,00  €                    3.776 
250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       337  m  €                      18,00  €                    6.066 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           3  st  €                 5.100,00  €                  15.300 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           2  st  €                 1.300,00  €                    2.600 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           4  st  €                    200,00  €                       800 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                    60,00  jaar  €                    338,60  €                  20.316 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  86.182 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                    86.182  €                  12.927 
00-DBK Directe bouwkosten  €                  99.109 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                    99.109  €                    1.982 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      1.982  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                    99.109  €                       991 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    99.109  €                    5.947 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  108.029  €                    8.642 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  116.671  €                    2.333 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  116.671  €                    2.333 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  121.703  €                       183 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  121.703  €                       183 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  22.594 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                121.703 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  121.703  €                  12.170 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  12.170 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                133.874 

Aankoop landbouwgrond                          -    m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  121.703  €                  18.256 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  18.256 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  18.256 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    18.256  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                  18.256 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  121.703  €                    2.434 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  121.703  €                       609 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    3.043 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    3.043 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      3.043  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo  €                    3.043 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                160.172 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
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Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

PrijsHoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      1.320  €                  77.880 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    15.750  €                  15.750 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         105  €                    6.288 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         180  €                  10.817 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                110.735 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  110.735  €                  16.610 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                127.346 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  127.346  €                       637 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  127.346  €                    1.273 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  127.346  €                    3.820 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  133.076  €                  10.646 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  143.722  €                    2.874 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  143.722  €                    2.874 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  149.471  €                    7.474 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  149.471  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  29.599 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                156.945 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  156.945  €                    7.847 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                    7.847 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                164.792 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo (contante w aarde)  €                  85.164 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo  €                324.964 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo (contante waarde)  €                245.336 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 1-1-2014
Versie raming: V03    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 22-1-2015

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 
energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren
 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 
Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden
 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 
raming. 

Levensduurkosten

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep
Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 
benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten
 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 
bijkomende kosten. 

Kans van optreden
 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

Indirecte kosten
 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten
 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 
nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 
hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten
 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten die 
door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten
 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 
project activiteit is). 

Eenmalige kosten
 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 
bouwweg. 

Directe Engineeringkosten
 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten
 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten
De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 
materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw
 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 
bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen
 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Algemene Kosten (AK)
De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte
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Voorziene kosten
 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 
een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 
terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming
 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 
Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid
Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 
bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding
 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding aangegeven 
ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope
De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de 
kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 
in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 
'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 
worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 
wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 
optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming
 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 
die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil
 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming
 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid
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Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

1.1
 - 

2.

2.1

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Ramingsindeling:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde bandbreedte: -30%
Bovenwaarde bandbreedte: 30%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  Flora en Fauna 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

3.

3.1
 - 

 - 
 - 

Programma van Eisen

Algemene uitgangspunten

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Raming is exclusief:
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  
 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Schadeloosstelling- en nadeelcompensatie als gevolg van de werkzaamheden. 

 Kosten of andere voorzieningen voor verleggen kabels- en leidingen 

 (Water)bodemsanering 
 (Grond)watersanering 
 Kosten die verband houden met archeologisch onderzoek 

 Natuurcompensatie en mitigerende maatregelen 

Opbreken en opnieuw aanbrengen verhardingen
Kosten voor doorpersingen en/of gestuurde boringen onder wegen.

 Alle materialen worden nieuw geleverd 
 Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt. 

Doel van de raming is een afweging van varianten tussen het aanbrengen nieuwe sanitatie versus het vervangen van bestaand drukriool voor het 
afvalwaterwater van het bemalingsgebied Blankenham in de kop van Overijssel. In deze raming worden de investeringskosten en gemiddelde 
jaarkosten van de variant helofytenfilter met LCC bepaald. 

Deterministisch
Indeling naar objecten
Ja

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/2, Concept d.d. 16 december 2014 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05). 
 Ramingsparameters: 

 Globaal ontwerp zuiveringssysteem, volgens "Handleiding Helofytenfilters voor IBA-systemen", VROM/KIWA april 1998 

Tekeningen
 Overzichtstekening riolering Baarlo, 1225657-3, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Buurtsteeg, 1225657-4, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/1, Concept d.d. 16 december 2014 

 Uitgangspunten ontwerp/capaciteit helofytenfilters, opgesteld P. Telkamp, d.d. 25-11-2014 

Algemeen

 Referentiedocumenten 

 Alle vrijkomende grond en materialen milieuhygienisch schoon zijn. 
 Af te voeren materialen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 Aanwezige drukriolering wordt in zijn geheel verwijderd. 

voorbehandelingstank kunststof
Voor de voorbehandelingstank wordt een ronde kunststof tank toegepast met een breedte van 2040 mm en een hoogte van 2150 mm. De put word 
in de grond ingebouwd en heeft voldoende gronddekking om opdrijven te voorkomen bij gehele of gedeeltelijke lediging. Tank is in principe altijd 
gevuld. 

 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

De tank wordt bij aanvoerpunt voorzien van een vetafscheider, conform norm NEN-EN 1825
Bij uitvoerpunt wordt een separate pompput aangebracht voorzien van waaier pomp,  voorzien van terugslag beveiliging etc, hoog- en laagniveau 
alarm, visueel en/of akoestisch, rvs schakelkast, incl sturing etc, type KBR of gelijkwaardig.

 Aanwezige drukriolering wordt in zijn geheel verwijderd. 
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3.3
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 - 10 cm grind 
 - 80 cm filterzand, drainzand  
 - Worteldoek PP100 
 - 20 cm grind en/of schelpen 
 - PE/HDPE/EPDM folie 1 mm 

 - 

 - 

3.3
 - 

4.

4.1
 - 

4.2
 - 

4.3 Overige bijkomende kosten

 - 
 - 

5.
 - 

 Aanvoerleiding afvalwater vanaf pomp minimaal 2x diameter geperforeerde drukleiding. 

Ten behoeve van de plaatsing wordt benodigde grond ontgraven en voordat de tanks geplaatst worden een werkvloer met zand aangebracht. 
Daarna wordt grond laagsgewijs aangevuld en verdicht tot laagste niveau waarop zich aansluitleidingen bevinden. Na aanbrengen van de 
aansluitingen wordt de overige grond aangebracht en laagsgewijs verdicht. 

Voorbehandelingstank wordt uitgevoerd met 2 mangaten diam. 600 mm voorzien van afdekking en toegangsluiken tbv lediging en inspectie.

 Aanvoerleidingen worden h.o.h. 70 - 100 cm aangebracht. De leidingen worden in een niet verstoppingsgevoelige grind en/of schelpenlaag 
aangebracht met een laagdikte van 10 cm. 

Drainage afvoerleidingen worden uitgevoerd in PP/PE diameter 80 mm omhuld met PP450 en h.o.h. 4 meter gelegd en aangesloten op een 
verzameldrain voorzien van doorspuitputten. Aan het uiteinde wordt een blinde drain aangelegd t.b.v. ontluchting van het systeem.

 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 Grondverwerving, benodigde gronden is opgenomen in de raming, incl kadaster en notaris kosten 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten, er heeft nog geen onderscheid plaatsgevonden in 
engineeringkosten naar aannemer, opdrachtgever of adviesbureaus toe. 

 Geperforeerde drukleidingen 32-40mm  

Verticaal helofyenfilter

 De opbouw van de constructie is als volgt: 

Infiltratie veld wordt aangeplant met rietstekken 6-10 st/m2, wildverband

 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten 
als dekking voor de projectonzekerheden. 

 Heffingen en leges vergunningen 

Aantal m2 per v.e. helofytenfilter: 3

Verticaal helofyenfilter

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsko sten

 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: 

 Er worden minimaal 2 geperforeerde leidingen zigzaggend in elkaar gebruikt om altijd gelijkmatige aanvoer te gegaranderen ook indien 1 leiding 
niet functioneert. 
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Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

Levensduurkosten Drukriolering
 1 keer per jaar wordt de werking van de werktuigbouwkundige en electrische onderdelen gecontroleerd en onderhouden door een 
onderhoudsmonteur. Vervanging van onderdelen is inbegrepen.  

 1 keer in de 30 jaar zal de pompput worden opgenomen en vervangen door een nieuw exemplaar 

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 

 Afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 
 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 
 voor lengte persleiding uitgegaan van gemiddelde afstand van pomp naar lozingspunt per systeem 

 Bij de berekening van de energiekosten zijn alleen de verbruikskosten opgenomen. Vastrechtkosten, energiebelasting en netwerkkosten zijn niet 
opgenomen in de raming. 

Energiekosten 

 Conform NEN-EN 1825 wordt slib verwijderd wanneer 50% van de slibvangstruimte is gevuld. De vetlaag wordt verwijderd wanneer de maximale 
drijflaagdikte van 16 cm is bereikt. 
Volgens de norm moet vetafscheider één keer per maand worden geinspecteerd, geleegd en gereinigd. Het bevoegd gezag kan een lagere 
frequentie accepteren wanneer dat geen nadelige effecten heeft op het doelmatig functioneren van de afscheider.  In raming is uitgegaan van 1 
keer per 5 jaar voor leegmaken en reinigen. Visuele inspectie vindt maandelijks plaats door vrijwillige inzet gebruiker systeem.

 De technische levensduur van een kunststof voorbehandelingstank bedraagt 60 jaar. 

Uitgangspunten levensduurkosten

 De technische levensduur van de drukriolering bedraagt 60 jaar.  
 In de eenheidsprijs voor controle en onderhoud pompen zijn kosten opgenomen voor vervanging van de W+E (1x per 15 jaar) 

Netto contante waarde
 Wanneer in de raming wordt gesproken over contante waarde, gaat het hier om de netto contante waarde. 

Levensduurkosten verticaal helofytenfilter

Levensduurkosten Voorbehandelingstank

 1 x per 30 jaar wordt het volledige filterbed, incl riet vervangen 
 1 x per jaar wordt het aanwezige riet gemaaid en afgevoerd naar een erkende verwerker. Er komt ca. 1,5 kg / m2 vrij 

De voorbehandelingstank wordt geledigd bij een sliblaag van 50 cm. Minimaal 1 keer in de 5 jaar.

 Maandelijks wordt bij de verzamelput door vrijwillige inzet van een gebruiker van het systeem de werking van de aan- en afvoerleidingen 
geinspecteerd. 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Deelraming Gebied Pollesteeg Ja 406.572€                      518.496€                      925.068€                      406.572€                      266.997€                      673.569€                      8.642€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Buurtsteeg Ja 242.366€                      172.428€                      414.794€                      242.366€                      88.900€                        331.267€                      2.874€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Baarlo Ja 176.353€                      112.241€                      288.594€                      176.353€                      57.669€                        234.021€                      1.871€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 82.529€                        80.316€                        162.846€                      82.529€                        41.357€                        123.886€                      1.339€             [€/jaar]

Scheefte -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                     [€/jaar]

BTW Ja 185.551€                      185.531€                      371.082€                      185.551€                      95.534€                        281.085€                      3.092€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 1.093.372€                   1.069.012€                   2.162.384€                   1.093.372€                   550.456€                      1.643.828€                   17.817€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situ atie) over 60 jaar 17.817€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (17.817)€          [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW):
Verhouding voorziene kosten  t.o.v. investeringskosten 84% 15% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. investeringskosten 16% 23% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Investeringskosten 100% 14% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 19% 2% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 2,42 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 20,44%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW):
Verhouding voorziene kosten  t.o.v. levensduurkosten 87% 15% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. levensduurkosten 13% 23% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Levensduurkosten 100%
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 16% 1,63% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten 21,00%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 60 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 60

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW):
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 60 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 60

Gemiddeld jaarlijkse

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 jaa r

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 223.044€                      33.457€                        58.475€                        314.976€                         31.498€                        346.473€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 132.445€                      19.867€                        34.723€                        187.035€                         18.703€                        205.738€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo 96.158€                        14.424€                        25.210€                        135.791€                         13.579€                        149.370€                         

Bouwkosten 451.647€                      67.747€                        118.407€                      637.801€                         63.780€                        701.581€                         

Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 2.810€                          -€                                  2.169€                          4.979€                             -€                                  4.979€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 1.790€                          -€                                  2.107€                          3.897€                             -€                                  3.897€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo 1.150€                          -€                                  2.069€                          3.219€                             -€                                  3.219€                             

Vastgoedkosten 5.750€                          -€                                  6.345€                          12.095€                           -€                                  12.095€                           

Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg 47.246€                        -€                                  -€                                  47.246€                           -€                                  47.246€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 28.055€                        -€                                  -€                                  28.055€                           -€                                  28.055€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo 20.369€                        -€                                  -€                                  20.369€                           -€                                  20.369€                           

Engineeringskosten 95.670€                        -€                                  -€                                  95.670€                           -€                                  95.670€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollesteeg 7.874€                          -€                                  -€                                  7.874€                             -€                                  7.874€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 4.676€                          -€                                  -€                                  4.676€                             -€                                  4.676€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo 3.395€                          -€                                  -€                                  3.395€                             -€                                  3.395€                             

Overige bijkomende kosten 15.945€                        -€                                  -€                                  15.945€                           -€                                  15.945€                           

Subtotaal investeringskosten 569.012€                      67.747€                        124.752€                      761.512€                         63.780€                        825.292€                         

Objectoverstijgende risico's 82.529€                        82.529€                           

Investeringskosten deterministisch 569.012€                      67.747€                        124.752€                      761.512€                         146.309€                      907.821€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Investeringskosten exclusief BTW 761.512€                         146.309€                      907.821€                         

BTW 155.289€                         30.262€                        185.551€                         

Investeringskosten inclusief BTW 916.801€                         176.571€                      1.093.372€                      

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 765.360€                             en 1.421.384€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 348.414€                      52.262€                        93.130€                        493.806€                         24.690€                        518.496€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 115.866€                      17.380€                        30.971€                        164.217€                         8.211€                          172.428€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo 75.423€                        11.313€                        20.160€                        106.896€                         5.345€                          112.241€                         

Subtotaal levensduurkosten 539.703€                      80.955€                        144.260€                      764.919€                         38.246€                        803.164€                         

Objectoverstijgende risico's 80.316€                        80.316€                           

Levensduurkosten deterministisch 539.703€                      80.955€                        144.260€                      764.919€                         118.562€                      883.481€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Levensduurkosten exclusief BTW 764.919€                         118.562€                      883.481€                         

BTW 160.633€                         24.898€                        185.531€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), dis contovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 550.456€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 748.308€                             en 1.389.716€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Kostencategorieën
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Projectkosten inclusief BTW 1.842.352€                      320.032€                      2.162.384€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discont ovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.643.828€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 916.801€                         176.571€                      1.093.372€                      

Organisatiegebonden kosten 0% 1.093.372€                   -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 916.801€                         176.571€                      1.093.372€                      

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      

Organisatiegebonden kosten 0% 1.069.012€                   -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                  825.292  €                82.529 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €                82.529 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskost en gekapitaliseerd 82.529€                 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  803.164  €                80.316 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €                80.316 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  gekapitaliseerd  €                41.357 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Voorbereiding
11                      Opruimwerkzaamheden

110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                    3.325  m  €                      20,00  €                  66.500 
110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                           4  st  €                    140,00  €                       560 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                         18  st  €                    140,00  €                    2.520 
110.050             Verwijderen huisaansluiting vrijval leiding                           7  st  €                      70,00  €                       490 
110.070             Verwijderen pompput drukriolering                           4  st  €                    175,00  €                       700 

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       923  m  €                      18,00  €                  16.614 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       377  m  €                      30,00  €                  11.310 
250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                    1.250  m  €                        6,00  €                    7.500 
250.050             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, exclusief grondwerk                       415  m  €                      16,00  €                    6.640 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           9  st  €                 5.100,00  €                  45.900 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           9  st  €                 1.300,00  €                  11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

252                    Voorbehandelingstank
262.130             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 53 m3                           1  st  €               26.000,00  €                  26.000 
262.230             Aanbrengen pompput, incl buffer 6 m3                           1  st  €                 6.150,00  €                    6.150 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                         50  m2  €                      40,00  €                    2.000 
820.010             Toepassen bemaling                    3.000  EUR  €                        1,00  €                    3.000 

8                        Diversen
81                      Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                       198  m2  €                      70,00  €                  13.860 
 €                            - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                223.044 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  223.044  €                  33.457 
00-DBK Directe bouwkosten  €                256.501 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  256.501  €                    5.130 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      5.130  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  256.501  €                    2.565 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  256.501  €                  15.390 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  279.586  €                  22.367 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  301.953  €                    6.039 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  301.953  €                    6.039 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  314.976  €                       472 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  314.976  €                       472 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  58.475 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                314.976 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  314.976  €                  31.498 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  31.498 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                346.473 

Aankoop landbouwgrond                  281,00  m2  €                      10,00  €                    2.810 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                    2.810 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      2.810  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                    2.810 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                      1,00  dossier  €                      2.000  €                    2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                      2.810  €                       169 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 77,17%  €                    2.169 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    4.979 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      4.979  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                    4.979 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  314.976  €                  47.246 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  47.246 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  47.246 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    47.246  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                  47.246 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  314.976  €                    6.300 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  314.976  €                    1.575 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    7.874 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    7.874 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      7.874  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollestee g  €                    7.874 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                406.572 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      3.960  €                233.640 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    47.250  €                  47.250 

Voorbehandelingstank tank
LD0103 controle en onderhoud pompen Voorbehandelingstank 59                        keer  €                         500  €                  29.500 
LD0104 verwijderen vet voorbehandelingstank 11                        keer  €                         367  €                    4.038 
LD0105 verwijderen slib voorbehandelingstank 11                        keer  €                      1.080  €                  11.875 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                          keer  €                    13.860  €                  13.860 
LD0107 Energiekosten lokaal Zuiveren Pollesteeg 60                        jaar  €                           83  €                    4.980 
LD0108 Maaien rietfilter 59                        keer  €                           28  €                    1.635 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                        keer  €                           28  €                    1.635 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                348.414 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  348.414  €                  52.262 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                400.676 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  400.676  €                    2.003 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  400.676  €                    4.007 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  400.676  €                  12.020 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  418.707  €                  33.497 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  452.203  €                    9.044 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  452.203  €                    9.044 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  470.291  €                  23.515 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  470.291  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  93.130 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                493.806 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  493.806  €                  24.690 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  24.690 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                518.496 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg (contan te waarde)  €                266.997 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg  €                925.068 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg (contante waarde)  €                673.569 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                        Voorbereiding
11                      Opruimwerkzaamheden

110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                    1.905  m  €                      20,00  €                  38.100 
110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                           2  st  €                    140,00  €                       280 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                           3  st  €                    140,00  €                       420 
110.050             Verwijderen huisaansluiting vrijval leiding                           5  st  €                      70,00  €                       350 
110.070             Verwijderen pompput drukriolering                           5  st  €                    175,00  €                       875 

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       387  m  €                      18,00  €                    6.966 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       608  m  €                      30,00  €                  18.240 
250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                       174  m  €                        6,00  €                    1.044 

Toepassen doorpersing                         50  m  €                      80,00  €                    4.000 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           2  st  €                 5.100,00  €                  10.200 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           9  st  €                 1.300,00  €                  11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

252                    Voorbehandelingstank
262.120             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 34 m3                           1  st  €               19.000,00  €                  19.000 
262.220             Aanbrengen pompput, incl buffer 4 m3                           1  st  €                 5.850,00  €                    5.850 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                         50  m2  €                      40,00  €                    2.000 
820.010             Toepassen bemaling                    3.000  EUR  €                        1,00  €                    3.000 

8                        Diversen
81                      Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                       126  m2  €                      70,00  €                    8.820 
 €                            - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                132.445 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  132.445  €                  19.867 
00-DBK Directe bouwkosten  €                152.312 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  152.312  €                    3.046 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      3.046  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  152.312  €                    1.523 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  152.312  €                    9.139 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  166.020  €                  13.282 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  179.301  €                    3.586 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  179.301  €                    3.586 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  187.035  €                       281 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  187.035  €                       281 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  34.723 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                187.035 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  187.035  €                  18.703 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  18.703 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                205.738 

Aankoop landbouwgrond                  179,00  m2  €                      10,00  €                    1.790 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                    1.790 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      1.790  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                    1.790 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                      1,00  dossier  €                      2.000  €                    2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                      1.790  €                       107 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 117,73%  €                    2.107 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    3.897 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      3.897  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                    3.897 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  187.035  €                  28.055 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  28.055 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  28.055 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    28.055  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                  28.055 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  187.035  €                    3.741 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  187.035  €                       935 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    4.676 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    4.676 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      4.676  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtstee g  €                    4.676 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                242.366 
Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (cont ante waarde)  €                242.366 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                         880  €                  51.920 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    10.500  €                  10.500 

Septic tank
LD0103 controle en onderhoud pompen Voorbehandelingstank 59                        keer  €                         500  €                  29.500 
LD0104 verwijderen vet voorbehandelingstank 11                        keer  €                         240  €                    2.640 
LD0105 verwijderen slib voorbehandelingstank 11                        keer  €                         706  €                    7.764 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                          keer  €                      8.820  €                    8.820 
LD0112 Energiekosten lokaal Zuiveren Buurtsteeg 60                        jaar  €                           44  €                    2.640 
LD0108 Maaien rietfilter 59                        keer  €                           18  €                    1.041 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                        keer  €                           18  €                    1.041 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                115.866 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  115.866  €                  17.380 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                133.246 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  133.246  €                       666 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  133.246  €                    1.332 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  133.246  €                    3.997 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  139.242  €                  11.139 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  150.382  €                    3.008 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  150.382  €                    3.008 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  156.397  €                    7.820 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  156.397  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  30.971 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                164.217 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  164.217  €                    8.211 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                    8.211 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                172.428 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (contan te waarde)  €                  88.900 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg  €                414.794 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg (contante waarde)  €                331.267 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

1                       Voorbereiding
11                     Opruimwerkzaamheden

110.060             Verwijderen bestaande riolering diameter tussen 63mm - 250mm, inclusief grondwerk                   1.732  m  €                     20,00  €                 34.640 
110.040             Verwijderen inspectieput vrijverval leiding 800mm                          7  st  €                   140,00  €                      980 
110.020             Verwijderen inspectieput drukriolering 800 mm                          2  st  €                   140,00  €                      280 
110.050             Verwijderen huisaansluiting vrijval leiding                          7  st  €                     70,00  €                      490 

25                     Leidingwerk
250                   Rioolleiding DWA

250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                      689  m  €                       6,00  €                   4.134 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                        31  m  €                     30,00  €                      930 
250.050             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, exclusief grondwerk                      574  m  €                     16,00  €                   9.184 

251                   Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                          1  st  €                5.100,00  €                   5.100 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                          9  st  €                1.300,00  €                 11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                          6  st  €                   200,00  €                   1.200 

252                   Voorbehandelingstank
262.110             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 22 m3                          1  st  €              13.000,00  €                 13.000 
262.210             Aanbrengen pompput, incl buffer 3 m3                          1  st  €                5.350,00  €                   5.350 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                        50  m2  €                     40,00  €                   2.000 
820.010             Toepassen bemaling                   1.500  EUR  €                       1,00  €                   1.500 

8                       Diversen
81                     Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                        81  m2  €                     70,00  €                   5.670 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 96.158 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   96.158  €                 14.424 
00-DBK Directe bouwkosten  €               110.582 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                 110.582  €                   2.212 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                     2.212  €                          - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                 110.582  €                   1.106 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                 110.582  €                   6.635 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                 120.534  €                   9.643 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                 130.177  €                   2.604 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                 130.177  €                   2.604 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                 135.791  €                      204 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                 135.791  €                      204 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                 25.210 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €               135.791 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                 135.791  €                 13.579 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                 13.579 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo  €               149.370 

Aankoop landbouwgrond                 115,00  m2  €                     10,00  €                   1.150 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                   1.150 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                     1.150  €                          - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                   1.150 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                     1,00  dossier  €                     2.000  €                   2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                     1.150  €                        69 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 179,91%  €                   2.069 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                   3.219 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                     3.219  €                          - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                          - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                   3.219 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                 135.791  €                 20.369 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                 20.369 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                 20.369 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                   20.369  €                          - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                          - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                 20.369 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                 135.791  €                   2.716 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                 135.791  €                      679 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   3.395 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   3.395 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                     3.395  €                          - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                          - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo  €                   3.395 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €               176.353 
Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo (contante  waarde)  €               176.353 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V04    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 20-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 controle en onderhoud pompen DWA 59                       keer  €                        440  €                 25.960 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                         keer  €                     5.250  €                   5.250 

Septic tank
LD0103 controle en onderhoud pompen Voorbehandelingstank 59                       keer  €                        500  €                 29.500 
LD0104 verwijderen vet voorbehandelingstank 12                       keer  €                        155  €                   1.864 
LD0105 verwijderen slib voorbehandelingstank 12                       keer  €                        457  €                   5.481 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                         keer  €                     5.670  €                   5.670 
LD0113 Energiekosten lokaal Zuiveren Baarlo 60                       jaar  €                            6  €                      360 
LD0108 Maaien rietfilter 59                       keer  €                          11  €                      669 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                       keer  €                          11  €                      669 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                 75.423 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                   75.423  €                 11.313 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                 86.736 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                   86.736  €                      434 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                   86.736  €                      867 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                   86.736  €                   2.602 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   90.639  €                   7.251 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                   97.890  €                   1.958 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                   97.890  €                   1.958 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 101.806  €                   5.090 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                 101.806  €                          - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                 20.160 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €               106.896 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 106.896  €                   5.345 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                   5.345 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo  €               112.241 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo (contante w aarde)  €                 57.669 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo  €               288.594 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo (contante waarde)  €               234.021 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

1.1
 - 

2.

2.1

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Ramingsindeling:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde bandbreedte: -30%
Bovenwaarde bandbreedte: 30%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  Flora en Fauna 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

3.

4.

4.1
 - 

4.2
 - 

4.3 Overige bijkomende kosten

 - 
 - 

5.
 - 

 In de "Groene Weide" variant vinden er geen opruimingswerkzaamheden plaats van aanwezige rioleringsbuizen.  
 Uitgangspunt is dat er in maagdelijk terrein nieuwe riolering gaat worden aangelegd. 

Opbreken en opnieuw aanbrengen verhardingen
Kosten voor doorpersingen en/of gestuurde boringen onder wegen.

 Alle materialen worden nieuw geleverd 
 Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt. 

 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

 De kapitaallasten (Vaste kosten van de totale directe kosten zuiveren afvalwater) zijn op aangeven van de opdrachtgever ondergebracht bij de 
bouwkosten. 

Doel van de raming is een afweging van varianten tussen het aanbrengen nieuwe sanitatie versus het vervangen van bestaand drukriool voor het 
afvalwaterwater van het bemalingsgebied Blankenham in de kop van Overijssel. In deze raming worden de investeringskosten en gemiddelde 
jaarkosten van de variant helofytenfilter met LCC bepaald. 

Deterministisch
Indeling naar objecten
Ja

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/2, Concept d.d. 16 december 2014 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05). 
 Ramingsparameters: 

 Globaal ontwerp zuiveringssysteem, volgens "Handleiding Helofytenfilters voor IBA-systemen", VROM/KIWA april 1998 

Tekeningen
 Overzichtstekening riolering Baarlo, 1225657-3, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Buurtsteeg, 1225657-4, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/1, Concept d.d. 16 december 2014 

 Uitgangspunten ontwerp/capaciteit helofytenfilters, opgesteld P. Telkamp, d.d. 25-11-2014 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten, er heeft nog geen onderscheid plaatsgevonden in 
engineeringkosten naar aannemer, opdrachtgever of adviesbureaus toe. 

Algemeen

Programma van Eisen

Algemene uitgangspunten

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Raming is exclusief:
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  
 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Schadeloosstelling- en nadeelcompensatie als gevolg van de werkzaamheden. 

 Kosten of andere voorzieningen voor verleggen kabels- en leidingen 

 (Water)bodemsanering 
 (Grond)watersanering 
 Kosten die verband houden met archeologisch onderzoek 

 Natuurcompensatie en mitigerende maatregelen 

 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten 
als dekking voor de projectonzekerheden. 

 Heffingen en leges vergunningen 

 Referentiedocumenten 

 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 Grondverwerving, benodigde gronden is opgenomen in de raming, incl kadaster en notaris kosten 

 Alle vrijkomende grond en materialen milieuhygienisch schoon zijn. 
 Af te voeren materialen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 Aanwezige drukriolering wordt in zijn geheel verwijderd. 

 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: 

Objectoverstijgende risicoreservering investeringskos ten
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6.

 - 

6.0
 - 

6.1
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 

7.
 - 

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

Levensduurkosten Drukriolering
 1 keer per jaar wordt de werking van de werktuigbouwkundige en electrische onderdelen gecontroleerd en onderhouden door een 
onderhoudsmonteur. Vervanging van onderdelen is inbegrepen.  

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 

 1 keer in de 30 jaar zal de pompput worden opgenomen en vervangen door een nieuw exemplaar. 

 De energiekosten zuivering per jaar zijn verdeeld: 50% Pollesteeg, 30% Buurtsteeg en 20% Baarlo 

Energiekosten Afvoer naar RWZI

 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 

 afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 

Nader te detailleren levensduurkosten
 In de raming voor levensduurkosten is een post van 15% nader te detailleren levensduurkosten opgenomen. Hieronder vallen kosten voor beheer 
en onderhoud van de rioolleidingen (zoals reinigen). 

Uitgangspunten levensduurkosten

Netto contante waarde
 Wanneer in de raming wordt gesproken over contante waarde, gaat het hier om de netto contante waarde. 

 EUR 42,00 i.e komt voor RWZI Sreenwijk overeen met € 0,64 /m3  

 De directe zuiveringskosten (77%) zijn opgenomen onder de bouwkosten, de variabele kosten (23%) zijn geplaatst onder de levensduurkosten. 

 Om deze kosten op de juiste manier op te nemen in de SSK raming is dit bedrag teruggerekend naar een getal exclusief BTW en zonder 
opslagpercentages. Dit met als doel dubbeltelling te voorkomen. 

 afvoer naar rwzi Steenwijk via persleiding Kuinre, Oldemarkt en Steenwijkerwold. Lengte afvoer: ca. 20 km 

Kosten centraal zuiveren afvalwater
 20,3 m3/dag = 7410 m3/jaar 

 De directe zuiveringskosten bestaan voor 77% uit vaste kosten (kapitaalkosten) en voor 23% uit variabele kosten (operationele beheer- en 
onderhoudskosten), bron: mail de heer S. Slijm Waterschap Reest en Wieden. 

 De kosten van zuivering per jaar zijn als volgt verdeeld: 50% Pollesteeg, 30% Buurtsteeg en 20% Baarlo 

Energiekosten Lokaal Zuiveren

 afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 
 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 
 voor lengte persleiding uitgegaan van gemiddelde afstand van pomp naar lozingspunt per systeem 

 om eventueel samenloop te 'compenseren' is uitgegaan van het gemaal dat zich op 2/3de keer de lengte vande persleding van het lozingspunt 

 Lozingsniveau in rwzi +2,75 m NAP (aanname) 

Van Waterschap Reest en Wieden is een opgave ontvangen voor de totale directe kosten zuiveren afvalwater voor RWZI Steenwijk. Het 
aangedragen bedrag van EUR 42,00 i.e is inclusief BTW en inclusief opslagpercentages. 

 Bij de berekening van de energiekosten zijn alleen de verbruikskosten opgenomen. Vastrechtkosten, energiebelasting en netwerkkosten zijn niet 
opgenomen in de raming. 

 De technische levensduur van de drukriolering bedraagt 60 jaar.  
 In de eenheidsprijs voor controle en onderhoud pompen zijn kosten opgenomen voor vervanging van de W+E (1x per 15 jaar) 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Deelraming Gebied Pollesteeg Ja 328.505€                      486.327€                      814.832€                      328.505€                      251.243€                      579.748€                      8.105€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Buurtsteeg Ja 178.896€                      219.287€                      398.182€                      178.896€                      113.322€                      292.218€                      3.655€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Baarlo Ja 131.673€                      164.792€                      296.465€                      131.673€                      85.164€                        216.838€                      2.747€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 63.907€                        87.041€                        150.948€                      63.907€                        44.973€                        108.880€                      1.451€             [€/jaar]

Scheefte -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                     [€/jaar]

BTW Ja 144.799€                      201.064€                      345.863€                      144.799€                      103.887€                      248.687€                      3.351€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 847.781€                      1.158.510€                   2.006.291€                   847.781€                      598.589€                      1.446.370€                   19.309€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situ atie) over 60 jaar 19.309€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (19.309)€          [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 jaa r

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 179.674€                      26.951€                        47.105€                        253.729€                         25.373€                        279.102€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 96.581€                        14.487€                        25.320€                        136.389€                         13.639€                        150.028€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo 70.354€                        10.553€                        18.445€                        99.352€                           9.935€                          109.287€                         

Bouwkosten 346.609€                      51.991€                        90.870€                        489.470€                         48.947€                        538.417€                         

Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo -€                                  -€                                  5.000€                          5.000€                             -€                                  5.000€                             

Vastgoedkosten -€                                  -€                                  15.000€                        15.000€                           -€                                  15.000€                           

Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg 38.059€                        -€                                  -€                                  38.059€                           -€                                  38.059€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 20.458€                        -€                                  -€                                  20.458€                           -€                                  20.458€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo 14.903€                        -€                                  -€                                  14.903€                           -€                                  14.903€                           

Engineeringskosten 73.420€                        -€                                  -€                                  73.420€                           -€                                  73.420€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollesteeg 6.343€                          -€                                  -€                                  6.343€                             -€                                  6.343€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 3.410€                          -€                                  -€                                  3.410€                             -€                                  3.410€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo 2.484€                          -€                                  -€                                  2.484€                             -€                                  2.484€                             

Overige bijkomende kosten 12.237€                        -€                                  -€                                  12.237€                           -€                                  12.237€                           

Subtotaal investeringskosten 432.266€                      51.991€                        105.870€                      590.127€                         48.947€                        639.074€                         

Objectoverstijgende risico's 63.907€                        63.907€                           

Investeringskosten deterministisch 432.266€                      51.991€                        105.870€                      590.127€                         112.854€                      702.982€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Investeringskosten exclusief BTW 590.127€                         112.854€                      702.982€                         

BTW 121.357€                         23.442€                        144.799€                         

Investeringskosten inclusief BTW 711.484€                         136.297€                      847.781€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 593.447€                             en 1.102.115€                          

Bandbreedte  30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 326.798€                      49.020€                        87.352€                        463.169€                         23.158€                        486.327€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 147.354€                      22.103€                        39.387€                        208.844€                         10.442€                        219.287€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo 110.735€                      16.610€                        29.599€                        156.945€                         7.847€                          164.792€                         

Subtotaal levensduurkosten 584.887€                      87.733€                        156.338€                      828.958€                         41.448€                        870.406€                         

Objectoverstijgende risico's 87.041€                        87.041€                           

Levensduurkosten deterministisch 584.887€                      87.733€                        156.338€                      828.958€                         128.488€                      957.446€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Levensduurkosten exclusief BTW 828.958€                         128.488€                      957.446€                         

BTW 174.081€                         26.983€                        201.064€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 1.003.039€                      155.471€                      1.158.510€                      

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), dis contovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 598.589€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 810.957€                             en 1.506.063€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Kostencategorieën
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Projectkosten inclusief BTW 1.714.523€                      291.768€                      2.006.291€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discont ovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.446.370€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 711.484€                         136.297€                      847.781€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 847.781€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 711.484€                         136.297€                      847.781€                         
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                    639.074  €                  63.907 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €                  63.907 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskost en gekapitaliseerd 63.907€                  

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                    870.406  €                  87.041 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €                  87.041 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  gekapitaliseerd  €                  44.973 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                    2.481  m  €                      18,00  €                  44.658 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       922  m  €                      30,00  €                  27.660 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           9  st  €                 5.100,00  €                  45.900 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           8  st  €                 1.300,00  €                  10.400 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                         10  st  €                    200,00  €                    2.000 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                         60  jaar  €                    817,59  €                  49.056 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                179.674 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  179.674  €                  26.951 
00-DBK Directe bouwkosten  €                206.625 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  206.625  €                    4.132 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      4.132  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  206.625  €                    2.066 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  206.625  €                  12.397 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  225.221  €                  18.018 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  243.239  €                    4.865 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  243.239  €                    4.865 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  253.729  €                       381 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  253.729  €                       381 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  47.105 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                253.729 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  253.729  €                  25.373 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  25.373 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                279.102 

Aankoop landbouwgrond  m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  253.729  €                  38.059 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  38.059 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  38.059 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    38.059  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                  38.059 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  253.729  €                    5.075 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  253.729  €                    1.269 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    6.343 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    6.343 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      6.343  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollestee g  €                    6.343 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                328.505 
Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg (cont ante waarde)  €                328.505 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      3.960  €                233.640 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    47.250  €                  47.250 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         314  €                  18.864 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         451  €                  27.044 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                326.798 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  326.798  €                  49.020 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                375.817 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  375.817  €                    1.879 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  375.817  €                    3.758 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  375.817  €                  11.275 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  392.729  €                  31.418 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  424.147  €                    8.483 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  424.147  €                    8.483 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  441.113  €                  22.056 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  441.113  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  87.352 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                463.169 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  463.169  €                  23.158 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  23.158 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                486.327 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg (contan te waarde)  €                251.243 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg  €                814.832 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                    1.323  m  €                      18,00  €                  23.814 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       345  m  €                      30,00  €                  10.350 

Toepassen doorpersing                         50  m  €                      80,00  €                    4.000 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           4  st  €                 5.100,00  €                  20.400 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           4  st  €                 1.300,00  €                    5.200 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                    60,00  jaar  €                    520,29  €                  31.217 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  96.581 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                    96.581  €                  14.487 
00-DBK Directe bouwkosten  €                111.068 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  111.068  €                    2.221 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      2.221  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  111.068  €                    1.111 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  111.068  €                    6.664 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  121.065  €                    9.685 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  130.750  €                    2.615 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  130.750  €                    2.615 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  136.389  €                       205 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  136.389  €                       205 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  25.320 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                136.389 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  136.389  €                  13.639 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  13.639 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                150.028 

Aankoop landbouwgrond  m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  136.389  €                  20.458 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  20.458 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  20.458 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    20.458  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                  20.458 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  136.389  €                    2.728 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  136.389  €                       682 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    3.410 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    3.410 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      3.410  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtstee g  €                    3.410 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                178.896 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      1.760  €                103.840 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    21.000  €                  21.000 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         105  €                    6.288 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         270  €                  16.226 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                147.354 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  147.354  €                  22.103 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                169.457 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  169.457  €                       847 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  169.457  €                    1.695 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  169.457  €                    5.084 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  177.083  €                  14.167 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  191.249  €                    3.825 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  191.249  €                    3.825 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  198.899  €                    9.945 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  198.899  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  39.387 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                208.844 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  208.844  €                  10.442 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  10.442 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                219.287 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (contan te waarde)  €                113.322 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg  €                398.182 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg (contante waarde)  €                292.218 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       267  m  €                      30,00  €                    8.010 
250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                    1.296  m  €                      18,00  €                  23.328 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           3  st  €                 5.100,00  €                  15.300 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           2  st  €                 1.300,00  €                    2.600 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           4  st  €                    200,00  €                       800 

Kapitaallasten kosten Zuiveren afvalwater (investerin gsdeel)
Kosten zuiveren afvalwater                    60,00  jaar  €                    338,60  €                  20.316 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  70.354 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                    70.354  €                  10.553 
00-DBK Directe bouwkosten  €                  80.907 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                    80.907  €                    1.618 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      1.618  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                    80.907  €                       809 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                    80.907  €                    4.854 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    88.189  €                    7.055 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                    95.244  €                    1.905 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    95.244  €                    1.905 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                    99.352  €                       149 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                    99.352  €                       149 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  18.445 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  99.352 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                    99.352  €                    9.935 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                    9.935 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                109.287 

Aankoop landbouwgrond                          -    m2  €                      10,00  €                            - 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                            - 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                              -  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                            - 
00-IVK010 Kosten vestigen zakelijk recht                      1,00  dossier  €                      5.000  €                    5.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                              -  €                            - 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten  €                    5.000 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    5.000 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      5.000  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                    5.000 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                    99.352  €                  14.903 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  14.903 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  14.903 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    14.903  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                  14.903 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                    99.352  €                    1.987 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                    99.352  €                       497 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    2.484 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    2.484 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      2.484  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo  €                    2.484 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                131.673 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      1.320  €                  77.880 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    15.750  €                  15.750 

LD0111 Energiekosten afvoer naar RWZI 60                        jaar  €                         105  €                    6.288 
LD0110 Kosten zuiveren afvalwater (exclusief kapitaallasten) 60                        jaar  €                         180  €                  10.817 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                110.735 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  110.735  €                  16.610 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                127.346 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  127.346  €                       637 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  127.346  €                    1.273 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  127.346  €                    3.820 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  133.076  €                  10.646 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  143.722  €                    2.874 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  143.722  €                    2.874 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  149.471  €                    7.474 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  149.471  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  29.599 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                156.945 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  156.945  €                    7.847 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                    7.847 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                164.792 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo (contante w aarde)  €                  85.164 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo  €                296.465 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo (contante waarde)  €                216.838 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tauw bv - Tabblad: Begrippen

Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 1-1-2014
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Patrick Buzing Datum raming: 23-1-2015

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

Algemene Kosten (AK)
De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw
 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 
bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen
 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Directe Engineeringkosten
 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten
 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten
De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 
materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten die 
door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten
 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 
project activiteit is). 

Eenmalige kosten
 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 
bouwweg. 

Indirecte kosten
 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten
 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 
nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 
hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten
 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep
Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 
benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten
 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 
bijkomende kosten. 

Kans van optreden
 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 
energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren
 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 
Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden
 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 
raming. 

Levensduurkosten

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten
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 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 
die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil
 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming
 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 
optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming
 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope
De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de 
kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 
in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 
'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 
worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 
wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 
Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid
Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 
bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding
 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding aangegeven 
ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

Voorziene kosten
 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 
een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 
terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming
 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 
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Scope en uitgangspunten Versie 3.05 (17 maart 2013)

1.

1.1
 - 

2.

2.1

 - 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

2.2
 - 
 - 

Opzet kostenraming
Ramingsvorm:
Ramingsindeling:
Levensduur:

Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
Trefzekerheid 70%
Onderwaarde bandbreedte: -30%
Bovenwaarde bandbreedte: 30%

2.3
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

2.4
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -  Flora en Fauna 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

3.

3.1
 - 

 - 
 - 

Programma van Eisen

Algemene uitgangspunten

Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten

Raming is exclusief:
 Maatregelen om verzakkingen als gevolg van ongelijkmatige zettingen of verankeringen om opdrijven te voorkomen.  
 Kosten voor verwerving- en sloop van bebouwing. 
 Schadeloosstelling- en nadeelcompensatie als gevolg van de werkzaamheden. 

 Kosten of andere voorzieningen voor verleggen kabels- en leidingen 

 (Water)bodemsanering 
 (Grond)watersanering 
 Kosten die verband houden met archeologisch onderzoek 

 Natuurcompensatie en mitigerende maatregelen 

Opbreken en opnieuw aanbrengen verhardingen
Kosten voor doorpersingen en/of gestuurde boringen onder wegen.

 Alle materialen worden nieuw geleverd 
 Alle vrijkomende grond wordt ter plaatse in de percelen door derden als ophoogmateriaal verwerkt. 

Doel van de raming is een afweging van varianten tussen het aanbrengen nieuwe sanitatie versus het vervangen van bestaand drukriool voor het 
afvalwaterwater van het bemalingsgebied Blankenham in de kop van Overijssel. In deze raming worden de investeringskosten en gemiddelde 
jaarkosten van de variant helofytenfilter met LCC bepaald. 

Deterministisch
Indeling naar objecten
Ja

Opbouw raming

Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming 

Basisgegevens

 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/2, Concept d.d. 16 december 2014 

 De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2010-systematiek (CROW-publicatie 137, herzien rekenmodel versie 3.05). 
 Ramingsparameters: 

 Globaal ontwerp zuiveringssysteem, volgens "Handleiding Helofytenfilters voor IBA-systemen", VROM/KIWA april 1998 

Tekeningen
 Overzichtstekening riolering Baarlo, 1225657-3, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Buurtsteeg, 1225657-4, Concept d.d. 16 december 2014 
 Overzichtstekening riolering Pollesteeg, 1225657-5/1, Concept d.d. 16 december 2014 

 Uitgangspunten ontwerp/capaciteit helofytenfilters, opgesteld P. Telkamp, d.d. 25-11-2014 

Algemeen

 Referentiedocumenten 

 Alle vrijkomende grond en materialen milieuhygienisch schoon zijn. 
 Af te voeren materialen worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Voorbehandelingstank kunststof
Voor de voorbehandelingstank wordt een ronde kunststof tank toegepast met een breedte van 2040 mm en een hoogte van 2150 mm. De put word 
in de grond ingebouwd en heeft voldoende gronddekking om opdrijven te voorkomen bij gehele of gedeeltelijke lediging. Tank is in principe altijd 
gevuld. 

 Niet gesprongen explosieven (NGE) 

 In de "Groene Weide" variant vinden er geen opruimingswerkzaamheden plaats van aanwezige rioleringsbuizen.  
 Uitgangspunt is dat er in maagdelijk terrein nieuwe riolering gaat worden aangelegd. 

In de voorbehandelingstank vindt tevens vetafscheiding plaats
Bij uitvoerpunt wordt een separate pompput aangebracht voorzien van 2 waaier pompen (1+1 reserve),  voorzien van terugslag beveiliging etc, 
hoog- en laagniveau alarm, visueel en/of akoestisch, rvs schakelkast, incl sturing etc, type KBR of gelijkwaardig.

 Aanwezige drukriolering wordt in zijn geheel verwijderd. 
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3.3
 - 
 - 
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 - 

 - 

 - 
 - 10 cm grind 
 - 80 cm filterzand, drainzand  
 - Worteldoek PP100 
 - 20 cm grind en/of schelpen 
 - PE/HDPE/EPDM folie 1 mm 

 - 

 - 

3.3
 - 

4.

4.1
 - 

4.2
 - 

4.3 Overige bijkomende kosten

 - 
 - 

5.
 - 

 Aanvoerleiding afvalwater vanaf pomp minimaal 2x diameter geperforeerde drukleiding. 

Ten behoeve van de plaatsing wordt benodigde grond ontgraven en voordat de tanks geplaatst worden een werkvloer met zand aangebracht. 
Daarna wordt grond laagsgewijs aangevuld en verdicht tot laagste niveau waarop zich aansluitleidingen bevinden. Na aanbrengen van de 
aansluitingen wordt de overige grond aangebracht en laagsgewijs verdicht. 

Voorbehandelingstank wordt uitgevoerd met 2 mangaten diam. 600 mm voorzien van afdekking en toegangsluiken tbv lediging en inspectie.

 Aanvoerleidingen worden h.o.h. 70 - 100 cm aangebracht. De leidingen worden in een niet verstoppingsgevoelige grind en/of schelpenlaag 
aangebracht met een laagdikte van 10 cm. 

Drainage afvoerleidingen worden uitgevoerd in PP/PE diameter 80 mm omhuld met PP450 en h.o.h. 4 meter gelegd en aangesloten op een 
verzameldrain voorzien van doorspuitputten. Aan het uiteinde wordt een blinde drain aangelegd t.b.v. ontluchting van het systeem.

 Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering) 

Uitgangspunten overige kostencategorieën

Vastgoed
 Grondverwerving, benodigde gronden is opgenomen in de raming, incl kadaster en notaris kosten 

Engineering
 De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 15% van de voorziene bouwkosten, er heeft nog geen onderscheid plaatsgevonden in 
engineeringkosten naar aannemer, opdrachtgever of adviesbureaus toe. 

 Geperforeerde drukleidingen 32-40mm  

Verticaal helofyenfilter

 De opbouw van de constructie is als volgt: 

Infiltratie veld wordt aangeplant met rietstekken 6-10 st/m2, wildverband

 Voor de investeringkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal investeringskosten 
als dekking voor de projectonzekerheden. 

 Heffingen en leges vergunningen 

Aantal m2 per v.e. helofytenfilter: 3

Verticaal helofyenfilter

Objectoverstijgende risicoreservering investeringsko sten

 De volgende kosten worden gerekend tot de overige bij komende kosten: 

 Er worden minimaal 2 geperforeerde leidingen zigzaggend in elkaar gebruikt om altijd gelijkmatige aanvoer te gegaranderen ook indien 1 leiding 
niet functioneert. 
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6.0
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6.1
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6.2
 - 
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6.4
 - 

 - 
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6.5
 - 

Lokaal Zuiveren
 - 
 - 
 - 
 - 

7.
 - 

Objectoverstijgende risicoreservering levensduurkosten

Levensduurkosten Drukriolering
 1 keer per jaar wordt de werking van de werktuigbouwkundige en electrische onderdelen gecontroleerd en onderhouden door een 
onderhoudsmonteur. Vervanging van onderdelen is inbegrepen.  

 1 keer in de 30 jaar zal de pompput worden opgenomen en vervangen door een nieuw exemplaar 

 Voor de levensduurkosten van het project is een objectoverstijgende risicoreservering opgenomen van 10% t.o.v. het subtotaal levensduurkosten 

 Afvoerdebieten bepaald door dagdebiet te delen door 12 uur (afvoercapaciteit pompen >5 m3/uur) 
 alle minigemalen draaien in enkelloop 
 Alle minigemalen zijn van hetzelfde type 
 voor lengte persleiding uitgegaan van gemiddelde afstand van pomp naar lozingspunt per systeem 

 Bij de berekening van de energiekosten zijn alleen de verbruikskosten opgenomen. Vastrechtkosten, energiebelasting en netwerkkosten zijn niet 
opgenomen in de raming. 

Energiekosten 

Uitgangspunten levensduurkosten

 De technische levensduur van de drukriolering bedraagt 60 jaar.  
 In de eenheidsprijs voor controle en onderhoud pompen zijn kosten opgenomen voor vervanging van de W+E (1x per 15 jaar) 

Netto contante waarde
 Wanneer in de raming wordt gesproken over contante waarde, gaat het hier om de netto contante waarde. 

Levensduurkosten verticaal helofytenfilter

Levensduurkosten Voorbehandelingstank

 1 x per 30 jaar wordt het volledige filterbed, incl riet vervangen 

 Conform NEN-EN 1825 wordt slib verwijderd wanneer 50% van de slibvangstruimte is gevuld. De vetlaag wordt verwijderd wanneer de maximale 
drijflaagdikte van 16 cm is bereikt. 
Volgens de norm moet vetafscheider één keer per maand worden geinspecteerd, geleegd en gereinigd. Het bevoegd gezag kan een lagere 
frequentie accepteren wanneer dat geen nadelige effecten heeft op het doelmatig functioneren van de afscheider.  In raming is uitgegaan van 1 
keer per 5 jaar voor leegmaken en reinigen. Visuele inspectie vindt maandelijks plaats door vrijwillige inzet gebruiker systeem.

 De technische levensduur van een kunststof voorbehandelingstank bedraagt 60 jaar. 

 1 x per jaar wordt het aanwezige riet gemaaid en afgevoerd naar een erkende verwerker. Er komt ca. 1,5 kg / m2 vrij 

De voorbehandelingstank wordt geledigd bij een sliblaag van 50 cm. Minimaal 1 keer in de 5 jaar.

 Maandelijks wordt bij de verzamelput door vrijwillige inzet van een gebruiker van het systeem de werking van de aan- en afvoerleidingen 
geinspecteerd. 

Nader te detailleren levensduurkosten
 In de raming voor levensduurkosten is een post van 15% nader te detailleren levensduurkosten opgenomen. Hieronder vallen kosten voor beheer 
en onderhoud van de rioolleidingen (zoals reinigen). 
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Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05 (17 maart 2013)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 60 jaar Looptijd 60 jaar

Deelraming Gebied Pollesteeg Ja 316.619€                      518.496€                      835.115€                      316.619€                      266.997€                      583.615€                      8.642€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Buurtsteeg Ja 174.060€                      172.428€                      346.488€                      174.060€                      88.900€                        262.961€                      2.874€             [€/jaar]

Deelraming Gebied Baarlo Ja 125.301€                      112.241€                      237.542€                      125.301€                      57.669€                        182.970€                      1.871€             [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 61.598€                        80.316€                        141.914€                      61.598€                        41.357€                        102.955€                      1.339€             [€/jaar]

Scheefte -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                     [€/jaar]

BTW Ja 138.148€                      185.531€                      323.679€                      138.148€                      95.534€                        233.682€                      3.092€             [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 815.726€                      1.069.012€                   1.884.738€                   815.726€                      550.456€                      1.366.182€                   17.817€           [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situ atie) over 60 jaar 17.817€           [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 60 jaar -€                     [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (17.817)€          [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW):
Verhouding voorziene kosten  t.o.v. investeringskosten 84% 15% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. investeringskosten 16% 23% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Investeringskosten 100% 14% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 19% 2% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 2,43 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 20,39%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW):
Verhouding voorziene kosten  t.o.v. levensduurkosten 87% 15% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. levensduurkosten 13% 23% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Levensduurkosten 100%
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 16% 2,18% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten n.v.t. 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten 21,00%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 60 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 60

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW):
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 60 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 60

Gemiddeld jaarlijkse

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 2,5% over 60 jaa r

Looptijd 60 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 173.084€                      25.963€                        45.377€                        244.424€                         24.442€                        268.866€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 94.508€                        14.176€                        24.777€                        133.461€                         13.346€                        146.807€                         
Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo 67.804€                        10.171€                        17.776€                        95.751€                           9.575€                          105.326€                         

Bouwkosten 335.396€                      50.309€                        87.930€                        473.635€                         47.364€                        520.999€                         

Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 2.810€                          -€                                  2.169€                          4.979€                             -€                                  4.979€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 1.790€                          -€                                  2.107€                          3.897€                             -€                                  3.897€                             
Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo 1.150€                          -€                                  2.069€                          3.219€                             -€                                  3.219€                             

Vastgoedkosten 5.750€                          -€                                  6.345€                          12.095€                           -€                                  12.095€                           

Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg 36.664€                        -€                                  -€                                  36.664€                           -€                                  36.664€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 20.019€                        -€                                  -€                                  20.019€                           -€                                  20.019€                           
Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo 14.363€                        -€                                  -€                                  14.363€                           -€                                  14.363€                           

Engineeringskosten 71.045€                        -€                                  -€                                  71.045€                           -€                                  71.045€                           

Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollesteeg 6.111€                          -€                                  -€                                  6.111€                             -€                                  6.111€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 3.337€                          -€                                  -€                                  3.337€                             -€                                  3.337€                             
Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo 2.394€                          -€                                  -€                                  2.394€                             -€                                  2.394€                             

Overige bijkomende kosten 11.841€                        -€                                  -€                                  11.841€                           -€                                  11.841€                           

Subtotaal investeringskosten 424.032€                      50.309€                        94.275€                        568.617€                         47.364€                        615.980€                         

Objectoverstijgende risico's 61.598€                        61.598€                           

Investeringskosten deterministisch 424.032€                      50.309€                        94.275€                        568.617€                         108.962€                      677.578€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Investeringskosten exclusief BTW 568.617€                         108.962€                      677.578€                         

BTW 115.643€                         22.505€                        138.148€                         

Investeringskosten inclusief BTW 684.260€                         131.467€                      815.726€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 571.008€                             en 1.060.444€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg 348.414€                      52.262€                        93.130€                        493.806€                         24.690€                        518.496€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg 115.866€                      17.380€                        30.971€                        164.217€                         8.211€                          172.428€                         
Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo 75.423€                        11.313€                        20.160€                        106.896€                         5.345€                          112.241€                         

Subtotaal levensduurkosten 539.703€                      80.955€                        144.260€                      764.919€                         38.246€                        803.164€                         

Objectoverstijgende risico's 80.316€                        80.316€                           

Levensduurkosten deterministisch 539.703€                      80.955€                        144.260€                      764.919€                         118.562€                      883.481€                         

Scheefte -€                                  -€                                     

Levensduurkosten exclusief BTW 764.919€                         118.562€                      883.481€                         

BTW 160.633€                         24.898€                        185.531€                         

Levensduurkosten inclusief BTW 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), dis contovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 550.456€                         

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 748.308€                             en 1.389.716€                          

Variatiecoëfficiënt 30%

Kostencategorieën
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Samenvatting SSK Versie 3.05 (17 maart 2013)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren
Kostencategorieën

Projectkosten inclusief BTW 1.609.811€                      274.927€                      1.884.738€              
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discont ovoet van 2,5% en looptijd van 60 jaar 1.366.182€              

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 684.260€                         131.467€                      815.726€                         

Organisatiegebonden kosten 0% 815.726€                      -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 684.260€                         131.467€                      815.726€                         

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      

Organisatiegebonden kosten 0% 1.069.012€                   -€                                     -€                                     

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                  -€                                     

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten 925.551€                         143.460€                      1.069.012€                      
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 10,00%  %  €                  615.980  €                61.598 
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €                61.598 
 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskost en gekapitaliseerd 61.598€                 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 10,00%  %  €                  803.164  €                80.316 
10,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €                80.316 
 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  gekapitaliseerd  €                41.357 

Code Omschrijving post Prijs

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid Eenheid

Printdatum: 23-1-2015 9:11 Pagina 9 van 17 Bestand: K002-1225657PBZ-V01 helofytenfilters Groene Weide



Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                    2.173  m  €                      18,00  €                  39.114 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       792  m  €                      30,00  €                  23.760 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           9  st  €                 5.100,00  €                  45.900 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           9  st  €                 1.300,00  €                  11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

252                    Voorbehandelingstank
262.130             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 53 m3                           1  st  €               26.000,00  €                  26.000 
262.230             Aanbrengen pompput, incl buffer 6 m3                           1  st  €                 6.150,00  €                    6.150 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                         50  m2  €                      40,00  €                    2.000 
820.010             Toepassen bemaling                    3.000  EUR  €                        1,00  €                    3.000 

8                        Diversen
81                      Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                       198  m2  €                      70,00  €                  13.860 
 €                            - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                173.084 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  173.084  €                  25.963 
00-DBK Directe bouwkosten  €                199.047 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  199.047  €                    3.981 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      3.981  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  199.047  €                    1.990 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  199.047  €                  11.943 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  216.961  €                  17.357 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  234.318  €                    4.686 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  234.318  €                    4.686 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  244.424  €                       367 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  244.424  €                       367 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  45.377 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                244.424 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  244.424  €                  24.442 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  24.442 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                268.866 

Aankoop landbouwgrond                  281,00  m2  €                      10,00  €                    2.810 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                    2.810 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      2.810  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                    2.810 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                      1,00  dossier  €                      2.000  €                    2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                      2.810  €                       169 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 77,17%  €                    2.169 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    4.979 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      4.979  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                    4.979 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  244.424  €                  36.664 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  36.664 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  36.664 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    36.664  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                  36.664 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  244.424  €                    4.888 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  244.424  €                    1.222 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    6.111 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    6.111 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      6.111  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Pollestee g  €                    6.111 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                316.619 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Pollesteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                      3.960  €                233.640 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    47.250  €                  47.250 

Voorbehandelingstank tank
LD0103 Controle en onderhoud pompen voorbehandelingstank 59                        keer  €                         500  €                  29.500 
LD0104 Verwijderen vet voorbehandelingstank 11                        keer  €                         367  €                    4.038 
LD0105 Verwijderen slib voorbehandelingstank 11                        keer  €                      1.080  €                  11.875 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                          keer  €                    13.860  €                  13.860 
LD0107 Energiekosten lokaal zuiveren Pollesteeg 60                        jaar  €                           83  €                    4.980 
LD0108 Maaien rietfilter 59                        keer  €                           28  €                    1.635 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                        keer  €                           28  €                    1.635 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                348.414 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  348.414  €                  52.262 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                400.676 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  400.676  €                    2.003 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  400.676  €                    4.007 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  400.676  €                  12.020 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  418.707  €                  33.497 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  452.203  €                    9.044 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  452.203  €                    9.044 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  470.291  €                  23.515 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  470.291  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  93.130 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                493.806 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  493.806  €                  24.690 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  24.690 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg  €                518.496 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Pollesteeg (contan te waarde)  €                266.997 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg  €                835.115 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Po llesteeg (contante waarde)  €                583.615 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                      Leidingwerk
250                    Rioolleiding DWA

250.010             Aanbrengen drukriolering 63 mm, inclusief grondwerk                       561  m  €                      18,00  €                  10.098 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                       608  m  €                      30,00  €                  18.240 

Toepassen doorpersing                         50  m  €                      80,00  €                    4.000 

251                    Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                           2  st  €                 5.100,00  €                  10.200 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                           9  st  €                 1.300,00  €                  11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                           8  st  €                    200,00  €                    1.600 

252                    Voorbehandelingstank
262.120             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 34 m3                           1  st  €               19.000,00  €                  19.000 
262.220             Aanbrengen pompput, incl buffer 4 m3                           1  st  €                 5.850,00  €                    5.850 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                         50  m2  €                      40,00  €                    2.000 
820.010             Toepassen bemaling                    3.000  EUR  €                        1,00  €                    3.000 

8                        Diversen
81                      Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                       126  m2  €                      70,00  €                    8.820 
 €                            - 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  94.508 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                    94.508  €                  14.176 
00-DBK Directe bouwkosten  €                108.684 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  108.684  €                    2.174 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                      2.174  €                            - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  108.684  €                    1.087 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                  108.684  €                    6.521 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  118.466  €                    9.477 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                  127.943  €                    2.559 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  127.943  €                    2.559 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                  133.461  €                       200 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                  133.461  €                       200 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                  24.777 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                133.461 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                  133.461  €                  13.346 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                  13.346 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                146.807 

Aankoop landbouwgrond                  179,00  m2  €                      10,00  €                    1.790 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                    1.790 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      1.790  €                            - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                    1.790 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                      1,00  dossier  €                      2.000  €                    2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                      1.790  €                       107 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 117,73%  €                    2.107 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                    3.897 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                      3.897  €                            - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                            - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                    3.897 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                  133.461  €                  20.019 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                  20.019 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                  20.019 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                    20.019  €                            - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                            - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                  20.019 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                  133.461  €                    2.669 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                  133.461  €                       667 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                    3.337 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                    3.337 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                      3.337  €                            - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                            - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Buurtstee g  €                    3.337 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                174.060 
Investeringskosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (cont ante waarde)  €                174.060 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Buurtsteeg Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                        keer  €                         880  €                  51.920 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                          keer  €                    10.500  €                  10.500 

Voorbehandelingstank
LD0103 Controle en onderhoud pompen voorbehandelingstank 59                        keer  €                         500  €                  29.500 
LD0104 Verwijderen vet voorbehandelingstank 11                        keer  €                         240  €                    2.640 
LD0105 Verwijderen slib voorbehandelingstank 11                        keer  €                         706  €                    7.764 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                          keer  €                      8.820  €                    8.820 
LD0112 Energiekosten lokaal zuiveren Buurtsteeg 60                        jaar  €                           44  €                    2.640 
LD0108 Maaien rietfilter 59                        keer  €                           18  €                    1.041 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                        keer  €                           18  €                    1.041 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                115.866 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  115.866  €                  17.380 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                133.246 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                  133.246  €                       666 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                  133.246  €                    1.332 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                  133.246  €                    3.997 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  139.242  €                  11.139 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                  150.382  €                    3.008 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  150.382  €                    3.008 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  156.397  €                    7.820 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  156.397  €                            - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                  30.971 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                164.217 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  164.217  €                    8.211 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                    8.211 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg  €                172.428 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Buurtsteeg (contan te waarde)  €                  88.900 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg  €                346.488 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Bu urtsteeg (contante waarde)  €                262.961 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

25                     Leidingwerk
250                   Rioolleiding DWA

250.030             Aanbrengen drukriolering 63 mm, exclusief grondwerk                      689  m  €                       6,00  €                   4.134 
250.020             Aanbrengen vrijverval leiding 200 mm, inclusief grondwerk                      605  m  €                     30,00  €                 18.150 

251                   Rioolput DWA
251.010             Aanbrengen pompput incl pomp 5m3/uur                          1  st  €                5.100,00  €                   5.100 
251.020             Aanbrengen inspectieput vrijvervalleiding                          9  st  €                1.300,00  €                 11.700 
250.040             Aanbrengen huisaansluiting, PK315                          6  st  €                   200,00  €                   1.200 

252                   Voorbehandelingstank
262.110             Aanbrengen voorbehandelingstank kunststof 22 m3                          1  st  €              13.000,00  €                 13.000 
262.210             Aanbrengen pompput, incl buffer 3 m3                          1  st  €                5.350,00  €                   5.350 
510.010             Aanbrengen opstelplaats onderhoudsvoertuigen (grasbetonstenen)                        50  m2  €                     40,00  €                   2.000 
820.010             Toepassen bemaling                   1.500  EUR  €                       1,00  €                   1.500 

8                       Diversen
81                     Helofytenfilter

810.010             Aanbrengen helofytenfilterconstructie                        81  m2  €                     70,00  €                   5.670 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                 67.804 
00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                   67.804  €                 10.171 
00-DBK Directe bouwkosten  €                 77.975 
00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                   77.975  €                   1.559 
00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                     1.559  €                          - 
00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                   77.975  €                      780 
00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 6,00%  %  €                   77.975  €                   4.678 
00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   84.992  €                   6.799 
00-IBKW1 Winst (%) 2,00%  %  €                   91.792  €                   1.836 
00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                   91.792  €                   1.836 
00-IBKB1 Bijdrage RAW (%) 0,15%  %  €                   95.751  €                      144 
00-IBKB2 Bijdrage FCO (%) 0,15%  %  €                   95.751  €                      144 
00-IBK Indirecte bouwkosten 22,80%  €                 17.776 
00-VBK Voorziene bouwkosten  €                 95.751 
00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 10,00%  %  €                   95.751  €                   9.575 
00-RBK Risico's bouwkosten 10,00%  €                   9.575 
00-BK Bouwkosten Deelraming Gebied Baarlo  €               105.326 

Aankoop landbouwgrond                 115,00  m2  €                     10,00  €                   1.150 
00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €                   1.150 
00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                     1.150  €                          - 
00-DVK Directe vastgoedkosten  €                   1.150 
00-IVK010 Notaris- en kadasterkosten                     1,00  dossier  €                     2.000  €                   2.000 
00-IVK035 Overdrachtsbelasting bij verandering juridisch of economisch eigenaar (%) 6,00%  %  €                     1.150  €                        69 
00-IVK Indirecte vastgoedkosten 179,91%  €                   2.069 
00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €                   3.219 
00-NBORVK Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten (%) 0,00%  %  €                     3.219  €                          - 
00-RVK Risico's vastgoedkosten 0,00%  €                          - 
00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gebied Baarlo  €                   3.219 

engineeringskosten (%) 15,00%  %  €                   95.751  €                 14.363 
00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                 14.363 
00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                 14.363 
00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                   14.363  €                          - 
00-REK Risico's engineeringskosten 0,00%  €                          - 
00-EK Engineeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €                 14.363 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 2,00%  %  €                   95.751  €                   1.915 
00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,50%  %  €                   95.751  €                      479 
00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                   2.394 
00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                   2.394 
00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 0,00%  %  €                     2.394  €                          - 
00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 0,00%  €                          - 
00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gebied Baarlo  €                   2.394 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo  €               125.301 
Investeringskosten Deelraming Gebied Baarlo (contante  waarde)  €               125.301 

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 

 t.o.v. voorziene vastgoedkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 01-01-14
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-01-15

Deelraming Gebied Baarlo Versie 3.05 (17 maart 2013)

WAAR Deelraming aan Totaal

Code Omschrijving post Hoeveelheid Eenheid Prijs

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

DWA
LD0101 Controle en onderhoud pompen DWA 59                       keer  €                        440  €                 25.960 
LD0102 Vervangen pompput DWA 1                         keer  €                     5.250  €                   5.250 

Voorbehandelingstank
LD0103 Controle en onderhoud pompen voorbehandelingstank 59                       keer  €                        500  €                 29.500 
LD0104 Verwijderen vet voorbehandelingstank 12                       keer  €                        155  €                   1.864 
LD0105 Verwijderen slib voorbehandelingstank 12                       keer  €                        457  €                   5.481 

Helofyten
LD0106 Vervangen filterbed + helofyten 1                         keer  €                     5.670  €                   5.670 
LD0113 Energiekosten lokaal zuiveren Baarlo 60                       jaar  €                            6  €                      360 
LD0108 Maaien rietfilter 59                       keer  €                          11  €                      669 
LD0109 Oprapen en afvoeren maaisel na indroging 59                       keer  €                          11  €                      669 
00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                 75.423 
00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                   75.423  €                 11.313 
00-DLEV Directe levensduurkosten  €                 86.736 
00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 0,50%  %  €                   86.736  €                      434 
00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €                   86.736  €                      867 
00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €                   86.736  €                   2.602 
00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                   90.639  €                   7.251 
00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €                   97.890  €                   1.958 
00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                   97.890  €                   1.958 
00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 101.806  €                   5.090 
00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                 101.806  €                          - 
00-ILEV Indirecte levensduurkosten 23,24%  €                 20.160 
00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €               106.896 
00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                 106.896  €                   5.345 
00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                   5.345 
00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo  €               112.241 

Levensduurkosten Deelraming Gebied Baarlo (contante w aarde)  €                 57.669 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo  €               237.542 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gebied Ba arlo (contante waarde)  €               182.970 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: Voorontwerp Alternatieven drukriool Blankenham    -    Projectnr: 1225657    -    Opdr.gever: Gemeente Steenwijkerland Prijspeil raming: 1-1-2014
Versie raming: V01    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Cosmo Smeets/Patrick Buzing Datum raming: 23-1-2015

Begrippenlijst Versie 3.05 (17 maart 2013)

Algemene Kosten (AK)
De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten 
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of public relations.

Bandbreedte

 De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

Btw
 Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. 

Deterministische raming

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De 
bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

Bijdragen
 Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

Bouwkosten (kostencategorie)

Directe Engineeringkosten
 Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

Directe kosten
 Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen in de kosten. 

Directe Bouwkosten
De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn de optelsom van man- en materieeluren, 
materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden.

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en 
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten die 
door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement en onderzoeken.

Indirecte bouwkosten

Directe Vastgoedkosten
 De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een 
project activiteit is). 

Eenmalige kosten
 Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of 
bouwweg. 

Indirecte kosten
 Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 

Indirecte Vastgoedkosten
 De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, 
nadeelcompensatie en dergelijke. 

 De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met 
hoeveelheden. 

Indirecte Engineeringkosten
 Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

 Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, 
vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en levensduurkosten. 

Kostengroep
Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten 
benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering.

Kostenkengetal

Investeringskosten
 De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige 
bijkomende kosten. 

Kans van optreden
 Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

Kostencategorie

 De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, 
energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het amoveren van het object. 

Nader te detailleren
 Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode. 

Object

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen van het gehele bouwwerk of een component daarvan. 
Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte.

L-, T- en U-waarden
 Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de 
raming. 

Levensduurkosten

 Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

Objectkosten
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 Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook reservering scopewijziging).

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)

 De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die de SSK-2010-methodiek voorstelt.  

Onnauwkeurigheid

Projectkosten
 Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

Projectonzekerheden

 Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar 
die wel tot de raming behoren. 

Prijspeil
 De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

Probabilistische raming
 Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn opgenomen. 

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. 
Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
 Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van 
optreden van de gebeurtenis met de omvang van de negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

Risico aannemer

 De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

Raming
 Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

Reservering scopewijziging

 De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische waarde. 

Scope
De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de 
kostenraming.

SSK

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten 
in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 
'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij een eerder contractmoment.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen 
worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze 
wijzigingen worden niet betaald uit de risicoreservering.

Scheefte

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. 
Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren gegevens Uniforme Contract Administratie).

Trefzekerheid
Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de 
bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend.

Variatiecoëfficiënt

 Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

Spreiding
 Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid of percentage. Vaak wordt de spreiding aangegeven 
ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

Tijdgebonden kosten

Voorziene kosten
 De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen). 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij 
een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%).

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheersrecht over het 
terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

VO fase, VO raming
 Voorlopig Ontwerp fase, Voorlopig Ontwerp raming 
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Waar staan we? 

Met de afronding van de eerste fase van het project ‘Duurzame sanitatie Blankenham’ is in het najaar 

van 2014 gestart met de tweede fase. Daar waar de eerste fase in het teken stond van een 

verkenning naar de mogelijkheden voor de toekomstige sanitatie in Blankenham en omgeving stond 

de uitwerking van de varianten in de tweede fase centraal. Bij het uitwerken van de varianten heeft 

de projectgroep uitgesproken het belangrijk te vinden dat de uiteindelijke variant mag rekenen op 

draagvlak.  Daarom heeft de projectgroep ‘Duurzame sanitatie Blankenham’ acties geformuleerd 

over hoe de bewoners en gebruikers van het systeem betrokken raken en blijven bij het project, 

hiervoor is een toolkit samengesteld. Daarnaast zijn criteria opgesteld zodat getoetst kan worden of 

de varianten kunnen rekenen op voldoende draagvlaak. 

De stappen die de projectgroep heeft gezet hebben als doel gehad bij te dagen aan: 

- de kwaliteit van de duurzame en kosteneffectieve natuurlijke variant; 

- een gedragen oplossing (draagvlak); 

- meer vertrouwen tussen de betrokken partijen; 

- en actieve betrokkenheid. 

Hierbij worden de bewoners en directe omwonenden van de deelgebieden Baarlo, Buurtsteeg, 

Blankenham en Pollesteeg  als belangrijkste partijen gezien. Ook de bewoners elders in de polder, 

ondernemers in de directe omgeving en de gebruikers van het gebied behoren ook tot de doelgroep.  

 

De toolkit en criteria 

De activiteiten in deze toolkit zijn ingedeeld volgens de vier lagen van de participatiepiramide: 

informeren, dialoog, coproductie en bewonersinitiatieven. Dit zijn dan ook de criteria waaraan de 

varianten (0-variant en de duurzame variant) getoetst worden als het gaat over de thema’s 

bewonersparticipatie en draagvlak.   

De laag informeren beantwoordt de vraag hoe en waarover de projectgroep partijen gaat informeren 

over het project. De activiteiten hoe de kennis en ervaringen van partijen benut gaan worden kunnen 

staan in de laag dialoog. Coproductie gaat over de samenwerking met partijen in het project en de 

rolverdeling. In de laag bewonersinitiatieven staan de activiteiten waarbij bewoners zelf initiatieven 

nemen of verantwoordelijk zijn. 

  



Concrete toets criteria en/of randvoorwaarden zijn: 

- De betrokkenheid en algehele perceptie van partijen met betrekking van tot de varianten;  

- Heldere en gecommuniceerde Do’s en Don’t;  

- De aanwezigheid van een ‘win-win’ element;   

- Duidelijk afspraken over de invulling van de evaluatie. ‘Wat doen we als het niet 

functioneert’. 

Het toetsen van de mate van bewonersparticipatie en draagvlak van de varianten zal op basis van 

perceptie van de leden van de projectgroep plaatsvinden.  

 

De tools in de toolkit 

In de eerste fase zijn de partijen onder andere via de Dijkkrant, de website en een 

bewonersinformatieavond betrokken bij het project. Bewoners hebben aangegeven actiever 

betrokken te willen raken bij het project. De tweede fase biedt daar ruimte voor.  

Informeren 

Alle partijen, van bewoners tot gebruikers van het projectgebied, moeten 

geïnformeerd worden. De informatie gaat niet alleen over de oplossing 

maar moet ook gaan over de voortgang en mogelijkheden om te 

participeren in het project.  

- Partijen worden  geïnformeerd over het project en de voorgang 

ervan door artikelen in de Dijkkrant. 

- Bewoners worden persoonlijk uitgenodigd voor bijeenkomsten. 

- Op de website van de gemeente worden alle stukken geplaatst. 

Dialoog 

Interactie en dialoog is cruciaal voor een goede afloop van het project. De projectgroep is afhankelijk 

van de kennis en medewerking van bewoners; zij zijn de toekomstige gebruikers. Ook weten zij als 

geen ander waar de kansen in het projectgebied liggen. De tools zijn: 

- Voor het uitwerken van de duurzame variant worden meerdere informatieavonden 

georganiseerd waarbij bewoners en agrariërs uitgenodigd worden 

hun kennis van de omgeving te delen. 

- Het project Blankenham is een voorbeeldproject. Bij diverse 

vakinhoudelijke bijeenkomsten in het land kan het project worden 

besproken.  

- De projectgroep is aanwezig op evenementen in het dorp.  

Bijvoorbeeld met een kraampje tijdens de kerstmarkt. 

- De projectgroep organiseert een bewonersexcursie naar 

voorbeeldprojecten in het land.  

Coproductie 

De projectgroep wil bewoners, omwonenden en ondernemers graag laten meedenken over de 

invulling van de duurzame sanitatie in hun buurt. Samen met professionals worden zij betrokken bij 

het uitwerking van het voorontwerp.  



- Informatieavonden / keukentafelgesprekken worden gehouden om 

de ideeën en meningen van de bewoners en agrariërs te 

verzamelen  

- Samen met LTO worden met de agrariërs mogelijkheden gezocht 

voor mogelijkheden om een natuurlijke zuivering nog duurzamer 

dat maken.  

- In samenwerking met de afgevaardigden van de beoogde 

toekomstige gebruikers wordt een gebruikershandleiding opgesteld 

waarin de Do’s & Don’ts staan van de natuurlijke zuivering.  

Bewonersinitiatieven 

De projectgroep staat open voor initiatieven vanuit bewoners. 

- De projectgroep daagt de bewoners, agrariërs en omwonenden uit 

naast duurzamere sanitatie meerwaarde te creëren voor het dorp. 

Bijvoorbeeld een filter combineren met de aanleg van een 

ontsluiting tussen Blankenham en Kalenberg of het hergebruik van 

beschikbare hout bij een wilgenveld.  

- Het toetsen van de mate van bewonersparticipatie en draagvlak van 

de varianten zal op basis van perceptie van de leden van de projectgroep plaatsvinden.  

 

De analyse en conclusie  

Op basis van de stappen en de onderzoeksresultaten uit fase 2 kan de projectgroep concluderen dat 

de bewoners voldoende betrokken zijn bij het proces en voldoende draagvlak is voor de natuurlijke 

variant. Vooral de bewonersexcursie en de keukentafelgesprekken hebben bijgedragen aan 

betrokkenheid bij het proces en kennis over de natuurlijk variant.  

De resultaten van de onderzoeken van fase twee en de ervaringen met helofytenfilter elders in het 

land zorgen ervoor dat eventuele Do’s en Don’ts  van de natuurlijke variant voldoende bekend zijn. 

En dat deze helder geformuleerd en gecommuniceerd kunnen worden aan de gebruikers wanneer de 

natuurlijke variant gerealiseerd wordt.  

Aandachtpunt is het summiere win-win element van de natuurlijk variant. Het grootste win-win 

element van de natuurlijke variant is de potentie die deze variant heeft om het erfspoelwater van 

agrariërs de lozen en te zuiveren. Daartegen staat dat bij de aanleg van de drukriolering (aanwezig in 

beide varianten) eventueel een mantelbuis aangelegd kan worden voor een glasvezelnetwerk.  

Voor wat betreft de evaluatie van het functioneren van de natuurlijke decentrale systemen adviseert 

de projectgroep gedurende de eerste periode van het operationeel zijn van het systeem op basis van 

monitoring het systeem bij te sturen. Tijdens deze fase blijft de projectgroep ook in gesprek met de 

bewoners en gebruikers van het systeem om de ervaringen te monitoren.  Daarnaast hebben de 

bewoners de projectgroep geadviseerd bij de keuze voor natuurlijke decentrale systemen vooraf 

afspraken te maken over de evaluatie ervan.  Wanneer het systeem onvoldoende werkt zullen 

geschikte beheersmaatregelen en alternatieven (lozen op de bodem, aanleg van een druksysteem)  

voorgesteld worden aan de bestuurders van de betrokken partijen.  
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