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Controleren rioolinspecties
Steeds meer gemeenten laten jaarlijks een vast percentage
van het rioleringsstelsel reinigen en inspecteren. Dat is een
goede zaak. Echter daarna komt het verwerken en beoordelen
van de ter beschikking gekomen informatie. Zowel bij het
inspecteren als bij het nemen van maatregelen gaat veel geld om.
Des te meer reden om daar voldoende aandacht aan te besteden.

De restlevensduurberekening:
dit is een berekening op netwerkniveau.
Hiermee is het mogelijk om voor het gehele
stelsel de kapitaalsbehoefte te bepalen en
input te leveren voor de berekening van het
rioolrecht. Tevens levert het een prioritering
voor de rioolvervangingen.

Beoordeling van de wijze van inspecteren
Inspecteren is een noodzakelijke activiteit om
het stelsel goed te kunnen beheren. Ook is
inspecteren een kostbare aangelegenheid.
Des te meer reden om kwaliteit te verlangen
van het inspectiebedrijf.
Door het geautomatiseerd verwerken van de
gegevens worden te veel fouten gemaakt.
Kwaliteit gaat dus niet zonder controle.
Gecontroleerd dient te worden op de volgende
aspecten:
Zijn alle riolen uit de opdracht geïnspecteerd,
of zijn er te veel gedaan
Zijn alle vaste kenmerken van de riolen, waar
de opdrachtgever om gevraagd heeft, correct
ingevuld
Zijn alle hellingmetingen uitgevoerd
Zijn de toestandsaspecten juist geclassificeerd
Zijn alle toestandsaspecten waargenomen, of
zijn er te veel waargenomen

De maatregelenmodule:
dit is een tegenhanger van de restlevensduur
berekening. Deze module is een
geautomatiseerde werkmethodiek waarbij een
binnengekomen inspectiebestand riool voor
riool doorgelopen wordt om te bepalen welke
maatregelen er genomen moeten worden.
Ook van belang bij de beoordeling van de
leiding is de diepteligging.
De diepteligging kan beoordeeld worden op
basis van hellingmetingen of door het bepalen
van de verloren berging
RioolZorg BV en het controleren van
rioolinspecties
Voor een aantal gemeenten controleren wij nu
de uitgevoerde inspecties.
De gemeente levert de inspectiegegevens
digitaal aan, waarna Rioolzorg BV de
inspecties controleert en de bevindingen via
rapportage terugkoppelt naar de gemeente.

Beoordeling van de leiding zelf
Meer informatie
Aan de hand van de inspectiegegevens
worden de leidingen beoordeeld. Lang niet
alle gemeenten hebben al procedures hoe met
inspectiegegevens wordt omgegaan.
Twee methodieken om de leiding te
beoordelen zijn:
•
Restlevensduurberekening
•
Maatregelenmodule

Indien u na het lezen van deze folder
uitgebreidere informatie wenst over het
controleren van rioolinspecties, dan kunt u
onze website bezoeken: www.rioolzorg.nl.
Ook kunt u vrijblijvend contact met ons
opnemen via:
Telefoonnummer: +31 (0)416-564 235
E-mailadres: info@rioolzorg.nl

