VERSLAG

Betere service en
lagerekosten door
'intelligente'
watermeter
PWN,HydronFlevolandenKiwaWater
Researchpresenteerdenonlangstijdenseen
workshopmetvertegenwoordigersvanvrijwel
alleNederlandsewaterbedrijvenderesultaten
vaneenverkennendestudienaardehaalbaarheidvaneen'intelligente'watermeter:eenop
afstand uitleesbareenbedienbarewatermeter
meta/sluitbareklep,inclusie/volautomatische
gegevensverwerking.Klantenkunnenviainternethuneigengegevenswijzigen.
Naastpotentiële kostenbesparingen bij
facturering enincassobestaan meer redenen
om'intelligente'meters teintroduceren.In
steedsmeerlanden,zoalsZweden,worden
dewettelijk verplichte uitleesfrequenties
hoget.IndeVerenigdeStaten isvoorwaterbedrijven vaakaleenmaandelijkse uitlees-

De'intelligente'watermeter(rechts)metafsluitbareklep.
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frequentie verplichtgesteld.Dewensom
consumenten teconfronteren met hun
water-enenergieverbruik enzobesparingen
terealiseren,speelt hierin eenrol.Nade
libetalisering indeelektriciteitssector
(scheidingmeteropname -distributie-levering)ishet aantaladministratieve problemen bijverhuizingen en overstappende
klanten flink toegenomen.Opafstand uitleesbaremeters kunnen hiervooreenoplossingzijn.Metdezemeterskunnen energiebedrijven bovendienhun service verbeteren
enhun prijzen diversifreeren.
De'intelligente'watermeter isgebaseerd
ophetzogehetenAutomatedMeterManagement (AMM)engaatverderdanhetop
afstand uitlezen vanmeterstanden datop
beperkteschaalbij industriële watergebruikersinNederland enopgroteschaalbijconsumenten inbijvoorbeeld deVerenigdeStatenwordttoegepast.Opdit moment
gebruikt het ItaliaanseenergiebedrijfEnel
alsenigeindewereldditAMM-systeem.
Kritischeconsumenten zullen volgens
Kiwa,PWNenHydron Flevolandniet langer
accepteren datzeineenmufdonker hok
meterstanden moetenopnemen omalsdank

eenrekeningtekrijgen;zekernietalsNederlandseenergiebedrijven opafstand uitleesbareelektriciteitsmeters naastdewatermeterhebbengeplaatst.Wanneerklanten zien
datdetechnologieeris,zullenzedetoepassingvandiezelfde technologie ookverwachtenvanhun waterleidingbedrijf
HoewelhetAMMnognergensinde
watersector istoegepast,komtdetoepassing
ervansteedsdichter bij.Onderdelen ervan,
zoalseenopafstand afleesbare en afsluitbare
metet,zijn reedsbeschikbaar. Toenemende
waterschaarstezaldevraagnaarAutomated
MeterManagement dekomendejarenstimuleren.
LeoHendriksenErwindeMoei(Hydron
Flevoland)demonstreerden tijdens de
workshopeenwerkend prototype;eenklant
activeert telefonisch ofviainternetdewaterleveringenhetwaterbedrijfopentdeklep
vandewatermeter opafstand viaSMS.Tegelijkertijd wordteenvoorschotvootdewaterleveringautomatischgeïncasseerd.Deklant
kanhetwaterverbruik opinternet volgen.
Bijwanbetaling,geplandonderhoud (spuien)ofterrorisme sluit het waterbedrijf de
klepmeteenSMS-bericht.

Depotentiële kostenbesparingen door
invoeringvan'intelligente' watermeters
wordenbegrootopbasisvaneenanalysevan
dekostenstructuur bijHydronFlevolanden
PWNenblijken goedovereentekomen met
wat hieroverinternationaal alisgeanalyseerd(onderandereindeVerenigdeStaten).
Bijeenstandtijd van 13jaar blijkt deinvesteringvanafhetachtstejaar positief Scenario's
metanderewaardenvoordevariabelen laten
nagenoegallemaaleenpositiefresultaat
zien,maardannanegen oftienjaar.
Driebelangrijke vragen moeten nog
beantwoord worden:Inhoeverrekande
watersector meeliften ofaansluiten bijinitiatieven indeenergiesector?Isdekeuze
voorITencommunicatiesystemen toekomstvast enwat isde storingsgevoeligheid,
robuustheid enveiligheid vandezesystemen?Hoestaatdeklant eigenlijk tegenover
de'intelligente'watermeter? Dezevragen
moetenbeantwoord worden ineen binnenkorttestarten pilot,waarbij de'intelligente'
watermeter bijconsumenten thuis wordt
getest,inclusiefhethelefacturering- en
incassoproces.
Circa62procent vandeaanwezigenop
deworkshoponderschreefdestellingdatde
nieuwewatermeter overtienjaar inelkhuis
isgeïnstalleerd.Vooraanvangvandeworkshopwasdit47procent, f
met dank aanPeterJansen (PWN)
enPeterWessels enToine Ramaker
(KiwaWater Research)
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ReactieUnie van
Waterschappen en
VNGop voorontwerp
Waterwet
DeUnievanWaterschappenendeVereniging
vanNederlandseGemeenten(VNG)pleiten
ervoorwettelijkvastteleggendatgemcenten
enwaterschappensamena/sprakenkunnen
blijven makenoverdeoplossingvanlokale
waterproblemen.Hetvormtliet belangrijkste
puntinhungemeenschappeiijkecommentaar
ophetvoorontwerpvandenieuweWaterwet.
Deafspraken tussengemeenten en
waterschappen moeten volgensdeUnie
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Het ondernemerschap
van rioleerders
Rioleerdenmoetenmeerondernemerschaptonen.
Zepromotenhetvakteweinig.Ooklatenzete
weinighorenalshetgaatomgezondheidsrisico's,
bijvoorbeeld bijonderwatergelopenstratenen
riooloverstortenopdeNoordzee.Diemening
bestondbijeenmeerderheidvandeaanwezigen
opeenminidebatoverdetoekomstvan.de rioleringsbranchetijdensdevakbeursRiolering&
Afvalwaterop13 oktoberin's-Hertogenbosch.
Hetkortedebatstond inhet tekenvan
hetvijfjarig bestaanvanhet tijdschrift Rioleringswetenschap.Onder leidingvan
profdr.ir.JeanBerlamont werddoordrie
sprekersondermeerderolvanwetenschappelijk onderzoek belicht.CornelisdeHaan,
projectmedewerker rioleringinDenHaag,
beetdespitsafmeteenkorteuitlegvaneen
modeldat hij ontwikkeldevoor overbelaste
rioolsystemen.Hij maaktdaarbij gebruik
vanluchtinsluiting vanuitdestraat.Hijwil
hiermeeuitstromend rioolwatervoorkomen,hetovertolligewaterviadestraataf
laten stromen endaarmeeophopingvan
watertegengaan.Bijgebrekaangelden
medewerkingprobeerdehij het modeluit in
zijn eigenbadkuip.Hetmechanismeleekte
werken:doorluchtbellen wordthet rioolwatertegengehouden.Dewateroverlastop
straatzouvolgensDeHaan beperkt van

vanWaterschappen endeVNGdoorvertaald
worden inoverstort-enaansluitvergunningenenindeeventueeltoekomstige projectbesluiten.Alshetgemeenten enwaterschappennietluktsamen eenoplossingtevinden,
zou hetgeschilvoorgelegdmoeten worden
aanhetcollegevanadviseursvanUnieen
VNG.Alsbeidepartijen nadeuitspraak van
dircollegenogniet tot overeenstemming
kunnen komen,kandeprovincieeen
afspraak afdwingen.
DeVNGheeft grotemoeitemet het
voornemen vanhetRijktenaanzienvan
waterakkoorden,deprojectprocedure, de
structuurvisie water endeheffing opriooloverstortingen.Dieleidenvolgenshaar tot
extrabureaucratieenmeer"verticale"verantwoordingsrelaties en toezichtvanRijken
provincies.DeVNGvreestdatdevoornemensookleiden totsectoraleafwegingen op
terreinen waarjuist integrale afwegingen

omvangblijven. Eengescheiden rioolstelsel
isnietlangernodig,watonderanderekostenbespaart.Hetmilieuendevolksgezondheidprofiteren erookvan,meent DeHaan.
JanCoppes,voorzitter vandeOrganisatievanRaadgevende Ingenieursbureaus
(ONRI),vroegzichafofde rioleringsbranche
nogwelgenoegperspectiefbiedt.Erzijnvolgenshem weinigproblemen,maar daardoor
ookweiniguitdagingen inderioleringssectorenalsgevolgdaarvanookweinig innovaties,watweerleidttoteenminder sterk imagoeneengeringeaantrekkingskracht van
innovatievemensen.Deboodschapwasduidelijk:derioleringsbranche moethaarkennisbeterverkopen,meerinvesteren inkennisenvooralmeerindemaatschappij staan.
HogeGastkempermochtalsdirecteurvan
stichtingRIONEDdelaatstebijdrage leveren.
Hijzettedekenniswerker tegenoverde
manager,ondermeernaaraanleidingvande
discussieoverdeoverheersenderolvande
managerinsommigebedrijfstakken. Een
managerdiebestuurt,maarinhoudelijk nauwelijksietsafweet vandesectorwaar hij
werkt.Vakmanschapblijft eencrucialefactor,
meentGastkemper.Deskundigheid isvan
grootbelang,maarookhetgoedbestutenvan
eenorganisatie.Hetmixenvankennisen
management werktvolgenshemhetbeste.
Datpraktischetechneuteneenuitstervendras
zoudenvormen,geloofdeGastkemper niet.
HijwashetwelmetdebatleiderBerlamont
eensdatderioleringsbranchezelfooknogveel
ondernemersschapkangebruiken."Pasnu,
anno2005,gaatderioleringinNederland
geheelinkaartgebrachtworden."C

gevraagdworden.HetRijkendeprovincie
zoudeneen tezwareroltoebedeeld krijgen
bijdewaterakkoorden.Bijdeheffing op
riooloverstortingen wordtvolgensdeVNG
tenonrechteuitgegaan vanhet principe
van'devervuilerbetaalt'.DeVNGvindt
datbeter kanworden uitgegaan van het
profijtbeginsel, aangezien het schone
regenwater deveroorzaker isvanderiooloverstortingen.Gemeenten moeten niet
eenzijdig afgerekend wordenopdezeoverstortingen,omdat zijdaarop slechts
beperktinvloed kunnen uitoefenen, aldus
deVNGinhaar commentaar.
Eindjuli werdhetvoorontwerp vande
nieuweWaterwetopenbaargemaakt.Na
deconsultatieronde behandeltdeministerraad hetontwerp.Hiernabuigenzoals
gebruikelijk achtereenvolgens deRaadvan
State,deTweedeKamerendeEersteKamer
zichoverdenieuweWaterwet.C
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