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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 28 februari 2020
: 24 maart 2020

Vragen nr. 20
Vragen van mevrouw R. Alberts (SP) over Artikel drinkwaterfabriek Andijk III
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 28 februari 2020 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
R. Alberts (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Het Noord-Hollands Dagblad van 28 februari 2020 verscheen een artikel over de
drinkwaterfabriek Andijk III, die slechts een kwart van de beloofde productiecapaciteit weet te
halen1. Al in 2017 stelde de SP schriftelijke vragen over deze nieuwe installatie2.
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

VRAGEN
Vraag 1:
Wat is uw oordeel over deze berichtgeving?
Antwoord 1:
We hebben kennis genomen van dit artikel.
Vraag 2:
Kunt u een overzicht geven van de totale kosten van Andijk III? Zijn zij hoger dan in de
antwoorden op de vragen uit 2017?
Antwoord 2:
N.B. voor de beantwoording van deze vragen en de volgende vragen is deels gebruik gemaakt
van informatie die is ingewonnen bij PWN, teneinde de antwoorden zo actueel mogelijk te laten
zijn.
De totale kosten voor de bouw van Andijk III zullen naar de huidige verwachting € 100 Miljoen
bedragen. Dit project wordt eind Q3 2020 afgerond. De totale kosten genoemd in 2017 lagen
tussen de € 97 en € 104 miljoen. De bouwkosten voor Andijk III liggen nog steeds binnen deze
bandbreedte.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200227_61768051/gloednieuwedrinkwaterfabriek-pwn-levert-op-volle-toeren-slechts-een-kwart-van-de-beoogde-liters-water
2
https://www.ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed4620-92ee-97d01507e23c&ReportId=c05589d2-0581-4a32-a9a0c22e4eac90fb&EntryId=54fb1eae-bcc2-4e68-8814-14d48854cccb&searchtext=70-2017
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Vraag 3:
De “oude” installatie Andijk I zal langer in productie blijven (in ieder geval tot 2035), maar zal
daarvoor moeten worden gerenoveerd. Heeft u al inzicht in de kosten die deze renovatie met
zich mee zal brengen? Graag een toelichting.
Antwoord 3:
Het gaat om een zuiveringsfabriek die uit 1964 stamt. Daardoor is een grondige renovatie
nodig van de zuiveringssystemen en de elektrische installaties. De provincie is per april 2019
geïnformeerd over € 19,3 miljoen voor de renovatie van Andijk I en per september 2019 is een
bedrag van € 22,1 miljoen gemeld. Daarnaast is een maximaal bedrag van € 6,5 miljoen gemeld
aan de provincie in de maandelijkse rapportages vanaf oktober 2019. Dit maximale bedrag is
ten behoeve van aanvullende maatregelen om de continuïteit van de drinkwaterproductie
tijdens de renovatie van Andijk I te borgen. Op basis van de huidige inzichten zullen de totale
kosten van de renovatie Andijk I tussen de € 25 en € 30 miljoen liggen.
Vraag 4:
Al in 2017 antwoordde u, na informatie-inwinning bij PWN, dat er op de langere termijn
bekeken zal moeten worden waar de infrastructuur het meest effectief en efficiënt de capaciteit
zal kunnen vergroten. PWN gaf destijds aan dat daar risico’s van kostenstijging aan vast zaten.
Nu de capaciteit van Andijk III maar een kwart van de capaciteit levert en het door allerlei
andere oorzaken zeer reeel is dat de capaciteit vergroot zal moeten worden, liggen er nu al
plannen om een nieuwe drinkwaterfabriek te bouwen of andere maatregelen te nemen? Graag
een toelichting.
Antwoord 4:
Vanwege de lagere productiecapaciteit van Andijk III dan bij het ontwerp beoogd, is besloten
om Andijk I tot 2035 in stand te houden. Dit besluit is genomen om de drinkwatervoorziening
op de korte en middellange termijn te kunnen borgen. Om de drinkwatervoorziening en de
leveringszekerheid ook op lange termijn te borgen voert PWN samen met haar
waterketenpartners verkenningen uit. Op basis daarvan ontwikkelt PWN, net als andere
drinkwaterbedrijven, strategische toekomstplannen. Deze plannen zullen inzicht gaan geven in
waar de infrastructuur het meest effectief en efficiënt zal zijn.
Vraag 5:
Welk deel van de zeer waarschijnlijke kostenstijging zal dan voor de provincie zijn, welk deel
voor PWN (met de provincie als aandeelhouder)?
Antwoord 5:
De investeringen zijn onderdeel van de investeringsbegroting van PWN en worden door PWN
betaald. De afschrijvingskosten van deze investeringen zijn onderdeel van de
exploitatiebegroting welke de basis is voor het bepalen van de drinkwatertarieven. Deze
investeringen leiden niet tot kosten voor de provincie, ook niet indirect als aandeelhouder.
Vraag 6:
In hoeverre is het houdbaar om te stellen dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar is of zal
komen? Graag een toelichting.
Antwoord 6:
De renovatie van Andijk I, gecombineerd met de resterende optimalisaties en operationele
uitwerking voor Andijk III, wordt uitgevoerd om de drinkwatervoorziening op de korte en
middellange termijn te borgen. Tegelijkertijd zijn de risico’s, inclusief bijbehorende
beheersmaatregelen, van de renovatie van Andijk I in beeld gebracht om op een beheerste wijze
aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen. Het borgen van de leveringszekerheid is een
wettelijke opdracht en dus een randvoorwaarde voor PWN.

