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Binnen de afvalwaterketen is de gemeente verantwoordelijk voor het
verzamelen en transport van afvalwater. de kosten van dit beheer
worden betaald uit de rioolheffing die iedere bewoner aan de
gemeente moet betalen.
Door onder andere veroudering van de rioolstelsels die in gebruik zijn
en aangescherpte regelgeving lopen de kosten voor dit onderhoud in
Nederland steeds verder op. Van 650 miljoen in 2000 naar 1200
miljoen in 2010 en een verwachte stijging tot 1600 miljoen in 2020.
Met veranderingen in het beheer wil het rijk een verdere stijging de
komende jaren voorkomen. Men probeert binnen het beheer een
koppeling tussen prestaties en kosten te maken om het beheer
efficiënter uit te voeren, ook wel doelmatigheid genoemd.
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Binnen MWH is er wereldwijd al veel ervaring met asset managment
binnen de afvalwaterketen. Bij asset managent gaat het erom om in
het beheer meer aspecten mee te nemen en deze aan elkaar te
koppelen. Naast prestaties en kosten ook risico’s en duurzaamheid.
In het kader van de huidige ontwikkeling in Nederland wil het bedrijf
onderzoeken wat haar mogelijkheden zijn om asset management toe
te passen bij gemeenten.
Daarom heb ik in dit onderzoek verkend in welke mate gemeenten
binnen hun beheer al rekening houden met aspecten van asset
management. Er zijn hiervoor vier gemeenten benaderd, van deze
gemeenten zijn de plannen onderzocht en interviews gehouden. Met
een checklist zijn de relevante aspecten van het beheer onderzocht.
Verder is met literatuurstudie onderzocht of de uitkomsten van de
vier gemeenten ook algemeen gelden.

Uit het onderzoek bleek dat de aspecten impliciet worden meegenomen in het beheer, maar dat de
aandacht ervoor minimaal is, er wordt nu vooral naar de kosten gekeken. Het beheer wordt
uitgevoerd door ervaren personen die al lang werkzaam zijn bij dezelfde gemeente, deze mensen
nemen in het beheer impliciet veel aspecten mee. Expliciet, in de plannen zelf, wordt er weinig mee
omgegaan.
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