RIO leren
WERKGROEP KOLKENREINIGING
Conclusies
»» Een bevraging over de kosten voor kolkenreiniging binnen de werkgroep leverde 25 rapporteringen op voor het
basisjaar 2012 met:
•
een totale kost van 5 miljoen euro;
•
1,6 miljoen reinigingsbeurten;
•
een gemiddelde kostprijs van 3,02 euro per gereinigde straatkolk.
Het betreft de gegevens van 160 gemeenten: 6 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden leverden gegevens
van 155 gemeenten aan en 5 gemeenten rapporteerden individueel.
»» Voor deze steekproef werd geen significante correlatie gevonden tussen de kost per reinigingsbeurt en:
•
het aantal reinigingsbeurten;
•
het aantal straatkolken;
•
de grondsoort in de betreffende gemeente.
»» Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de gemiddelde kost per reinigingsbeurt voor de ontvangen
rapporteringen

»» Indien de gemeenten die boven het gemiddelde uitkomen slechts 3 euro per kolkenreiniging zouden betalen, zou
dit een totale besparing van 0,5 mio euro betekenen voor deze steekproef van rioolbeheerders.

Goede praktijken
PRIJZENDATABANK
»» Het verschil in kostprijs per reinigingsbeurt wordt in grote mate bepaald door de prijszetting van de aannemers.
»» Het gebruik van een prijzendatabank kan nuttig zijn bij het evalueren en vergelijken van de prijzen.
»» Een verhoogde transparantie binnen de sector inzake prijzen en bestekken, kan de onderhandelingspositie van
de rioolbeheerder tegenover aannemers verhogen.

BESTEK
»» Het bestek is de belangrijkste bepalende factor voor de prijsverschillen tussen aannemers.
»» Verzamel gegevens inzake het percentage droge stof per kolk per reiniging. Dit om misbruik door de aannemer te
vermijden. Het kan interessant zijn om apart een offerte voor slibverwerking te vragen.
»» Ga op zoek naar het optimaal evenwicht tussen preventief en curatief onderhoud.
»» Het type straatkolk heeft mogelijk een invloed op de kost per reinigingsbeurt. Hou bij het nemen van de
investeringsbeslissing eveneens rekening met toekomstige onderhoudskosten.

Schenk bij het bestek extra aandacht aan onderstaande elementen
Planning
Signalisatie
Uitvoering

Rapportering

Bepaling van de route en volgorde volgens randvoorwaarden gesteld door de gemeente
Bevestiging van planning door de aannemer
Aanvragen signalisatievergunning
Reiniging door leegmaken en naspoelen kolk
Deksel terugleggen
Afvoeren van het slib
Storten van het slib op een erkende stortplaats
Verwerking van het slib door een erkende slibverwerker
Heruitvoeringen van niet-bereikbare kolken
Aantal uitgevoerde kolken
Anomaliën signaleren/rapporteren per kolk
Anomaliën signaleren/rapporteren per straat

Hartelijk dank aan alle deelnemers van de werkgroep Kolkenreiniging!
Wenst u ook deel te nemen aan het leertraject RIO-LEREN?
Hebt u een vraag die nader onderzoek vergt?
Wenst u uw ervaringen te delen met collega-rioolbeheerders?
Neem dan contact op via rio-leren@vmm.be.

www.vmm.be

