ACTUALITEIT

D E R D E V E W I N - B E N C H M A R K LAAT POSITIEF BEELD Z I E N

Waterprijsreëelgedaald,
kwaliteitverbeterd
Dedriukwaterprijsismet 4,1procent[na inflatiecorrectie]gedaaldende kostenperaansluitingmet
11,5procent(ooknacorrectie].Dat blijktuitdederdeVEWIN-benchmark'Waterinzicht2003',die
dekoepelorganisatievandedrinkwaterbedrijven op 17novemberinDenHaagpresenteerde. De
tarie/dalingcnzijnniettenkostegegaan van dewaterkwaliteit.Vergelekenmetdevorigebenchmarksin1998 enzooi isdezezelfsverbeterd.VoordeVEWINisdithetbewijsdatde benchmark een
positieveinvloeduitoefentop deheledrinkwatersector.
Debenchmark iseendriejaarlijkse, vrijwilligopgezettebedrijfsvergelijking vande
Nederlandse drinkwatersector. Hierin wordenvierfactoren gewogen: waterkwaliteit,
dienstverlening,milieu(belasting) enkosten
enefficiency.Aandederdebenchmark,ook
dezekeeruitgevoerd doorAccenture,hebben
tienvandedertien drinkwaterbedrijven
meegedaan,eendekkingspercentage van81
procent.Daarmeegeeft 'Water inzicht'een
representatiefbeeldvandeNederlandse
watersector.Debedrijven diedezekeer niet
deelnamenzijn Waterbedrijf Europoort,
Waterbedrijf Deltaenopnieuw Hydron
Zuid-Holland, deTilburgseWaterleidingMaatschappij endrinkwaterbedrijf Doorn.
Debedrijfsvergelijkinglaatziendatde
tarieven,gecorrigeerd voorinflatie, zijn
gedaald.Voordeconsument betekent dit
nietdatzij minder zijngaan betalen,maar
datwanneer dewaterbedrijven de inflatie
zouden volgeninhun tariefstelling deprijsstijging significant hogerzouzijn uitgevallen.Dekostenperaansluitingzijn,vergelekenmetdeeerstebenchmark,met11,5

A/b. 1:

procentgedaald.Dekosten per kubieke
meterdaalden,ookvergeleken met peiljaar
1997,met4,1procent.Hetverschilwordt
veroorzaaktdoor het afnemende waterverbruik peraansluiting.Deverschillenper
waterbedrijf blijvenaanzienlijk: hetgoedkoopstewaterbedrijf is waterleidingbedrijf
Groningen,dat0,99europerkubiekemeter
waterrekent;hetduurste waterbedrijfis
DZH,waardeklant 1,69europer kubieke
meterbetaalt.Uitberekeningen vandeErasmusUniversiteit inRotterdam(OCFEB)
blijkt datdesector,vergeleken metdeeerste
vergelijking, eenefficiencywinst heeft
geboektvantwaalfprocent.
Ondanksde(relatief) gedaalde tarieven
isdewaterkwaliteit verbeterd.Indebenchmarkwordtde waterkwaliteitsindex
gebruikt,eendoordesectorzelfin samenwerkingmet hetRIVMontwikkelde index.
Descoreloopt van0,00(hoogste kwaliteit)
tot 1,00,dewettelijke norm.Indenieuwe
benchmark wordteenscoregehaald van
0,05. Dit iseenverbetering tenopzichtevan
devorigevergelijking,toen0,07 werd

Dewaterkwaliteitsindex.Dezeverbeterdevan0,07in1997naar0,05in
2003.Dehoogsthaalbarescoreis0,00.
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Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat
hetenergieverbruik vandesectorisgestegen
vergeleken merpeiljaar 1997. Dewaterbedrijvengebruiken zevenprocent meerenergie. Datisvoorhetgrootstegedeeltete wijtenaanhet ingebruiknemenvaneenaantal
onthardingsinsrallaties. Hetaandeel duurzameenergieisoverigensook toegenomen:
vaneenaandeelvanvijfprocent in het totale
energieverbruik bijdeeerstebenchmark tot
eenkwartnu.Het hergebruikvanreststoffen istoegenomen van93procentin 1997 tot
94procent nu.Verderdoenveelwaterbedrijvenpogingen omvernattingen verdroging
tegentegaan enbeherendebedrijven nu
18.200hectarenatuurgebied. Hiervan is84
procent toegankelijk voorhet publiek.
DeVEWINistevredenmetdeuitkomstenvandederdebenchmark.Volgensde
koepelorganisatie latenderesultatenziendat
debedrijfsvergelijking zijn vruchten
afwerpt. DeVEWINjuicht eenverplichte
benchmark toe. Totnu toevindtdebenchmarknogsteedsopvrijwilligebasisplaats.C

Dekostenperkubiekemeterstegensinds 1997nomimaal met 13,3 pro-
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Deklantenlijkentevreden tezijn met
zoweldewaterkwaliteit alsdedienstverlening.Dewaterkwaliteit wordtdoorde
gebruikergewaardeerd meteen7,7, Dekwaliteitvandedienstverlening isvolgensde
consumentengelijkgeblevenmetdievande
vorigebedrijfsvergelijking. Zijgeveneen7,6.
Bijdeeerstebenchmarkwasdateen 7,7.

centmaar daalden, alsinflatiecorrectie toegepastwordt, met4,1procent.
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gehaald.Nieuw indezebenchmark iseen
vergelijking vande normoverschrijdingen.
Dezelaateenaanzienlijke spreidingzien.
PWNheeft deminste normoverschrijdingen,HydronMidden-Nederland demeeste.
Overigensgeeft geenvandegeregistreerde
overschrijdingen reden totzorgvoorde
volksgezondheid.
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