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Kredietvoorstel besteksklaarmaken en aanbesteden werkzaamheden t.b.v. vervanging slib centrifuge
awzi Kralingseveer

1. Inleiding
In april 2007 is de zuiveringsslibstrategiestudie voor het hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard afgerond. Bij het voorkeursscenario zijn, ten opzichte van de huidige situatie,
zijn besparingen van ca. € 0,5 miljoen per jaar mogelijk. De capaciteit van de
slibontwateringsapparatuur op de awzi Kralingseveer wordt dan (bijna) volledig benut. Om de
bedrijfszekerheid te garanderen wordt een bestaande centrifuge vervangen door een met een
grotere verwerkingscapaciteit.
2. Voorstel
Wij stellen u voor een krediet groot € 70.000,- beschikbaar te stellen voor het besteksklaarmaken
en de directievoering op het aanbesteden van de werkzaamheden met betrekking tot deze
vervanging.
3. Achtergrondinformatie
In 2007 is de zuiveringsslibstrategiestudie voor HHSK afgerond. Bij het voorkeursscenario zijn ten
opzichte van de huidige situatie besparingen van ca. € 0,5 miljoen per jaar mogelijk.
Hiervoor moeten aanpassingen op 3 awzi’s van HHSK plaatsvinden, op de awzi’s Stolwijk en
Groenedijk zijn reeds slibindikkers geplaatst. Op de awzi Kralingseveer wordt één van de huidige
centrifuges vervangen door één met een hogere verwerkingscapaciteit. Dit om de
bedrijfszekerheid te waarborgen gezien het slib van 8 van de 9 awzi’s van HHSK nu op de awzi
Kralingseveer vergist en ontwaterd wordt. Het investeringskrediet voor de vervanging van een
centrifuge is reeds aangevraagd in de VV van 24 juni 2009 samen met de investeringskredieten
van de aanpassingen op de awzi’s Groenedijk en Stolwijk.
4. Motivering voorstel
Bij de vorige kredietaanvraag is abusievelijk dit deel van het krediet voor het opstarten van het
project niet meegenomen.
5. Gevolgen/consequenties
Financieel
Investeringskrediet van €70.000,- (inclusief BTW), de financiële dekking voor dit krediet is
opgenomen in de programmabegroting 2010, programma 3 onder de investering
Slibstrategiestudie jaarschijf 2010.
Personeel
- Geen gevolgen

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
N.v.t.
7. Verdere aanpak, procedure, planning
N.v.t.

8. Evaluatie
Tijdens de uitvoering van de maatregelen van de slibstrategiestudie worden de (financiële)
besparingen bijgehouden door de afdeling AWK.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
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