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maatschappelijke voor-ennadelenvaneen
ruimtelijke ingreeptegenelkaarafweegt door
zeingelduittedrukken.Omdathetdevoorennadelenvanallebetrokkenen-overheid,
bedrijven enburgers-inbeeldbrengt,isde
MKBAsectoroverschrijdend.Wanneerde
batengroterzijndandekosten,iseenproject
maatschappelijk gezienverantwoord.Inde
waterleidingsector wordtdeMKBA nogmet
toegepast;inhetwaterbeheer isdatgeleidelijk
aanwelhetgevalenzijnerbijvoorbeeld voornemensdezetoetepassenbijdeimplementatievandeKaderrichtlijn Water.

Isinvesterenincentrale
ontharàingzinvol?

Hoe bereken je de kosten?
MKBA'swordenaltijduitgevoerdvolgens
hetvastestramienvan'alternatievenvaststellen,welvaartseffecten identificeren, kwantificeren,monetariseren,salderenengevoeligheidsanalyseuitvoeren'.Afbeelding1
illustreertdatvoordetoepassingoponthardingindeeffectrelaties onderscheidgemaakt
moetwordentussenmgreepeffectrelaties (er
zijnverschillendeonthardingsmethoden)en
dosiseffectrelaties (erzijn verschillendeonthardingstrajecten mogelijk).
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BrabantWaterheeft meteenmaatschappelijke kosten-batenanalyse(MKB/\),uitgevoerddoor
Witteveen+Bos,aangetoond datcentraleontharding metalleengewenstmaarookverantwoord is. In
heronthardingsbeleidvanBrabantWater LSecuinvesteringsbedrag vanzomiljoen eurovoorzien.
Dezeinvestering,zoblijkt uitdeMKBA,iszinvolomdatdemaatschappelijke batenvanonthardmg
dekostenaanzienlijk overtreffen. Huishoudensblijken degrootsteprojïjthebbers vancentraledeelontharding, maarookdebatenvoorhetmilieucawaterbeheerzijnaanzienlijk. Hetrendementkan
alleenbehaaldwordenwanneerdehardheidsreductievoldoendcgrootis,namelijk meerdan
0,5mmol liter.
Onthardingisindejaren80inNederland
geïntroduceerd alsmiddelomhetmetaaloplossendvermogenvandrinkwaterteverlagenenhetgebruikscomfort vandrinkwaterte
verhogen.InhetWaterleidingbeslu.itvan2001
ligtgeennormvastvoordehardheidvan
drinkwater.Hardheid iseenbedrijfstechnische
parameter,meteenrangevan1,0tot2,5
mmol/1,naontharding.BrabantWater heeft
hetvoornemenomingebiedenmeteenhardheidvanmeerdan 1,5mmol/1overtegaantot
extraontharding.

lyseuitlatenvoeren.Ditonderzoekheeftook
antwoordgegevenopdevragenofvanuiteen
kosten-batenoptiekeenoptimalematevan
onthardingkanwordenbepaaldénoferook
maatschappelijkebatenzijnbuitendelokale
waterketen.Juistomdemaatschappelijkekostenenbatenvoordegehelemaatschappij(de
gehelewaterketenendaarbuiten) inbeeldte
brengen,isnietgekozenvooreen financiële
kosten-batenanalyse(FKBA),maarvooreen
maatschappelijke kosten-batenanalyse(MKBA).
De(interne)financiëlekostenenbatenzijn
overigenswelonderdeelvandeMKBA.

Omtebepalenofcentraledeelontharding
eenmaatschappelijkrendabeleinvesteringis
voorBrabantWater,heeft hetwaterleidingbedrijfeen maatschappelijke kosten-batenana-

A/b. 1:

Toepassing MKBA ontharding
EenMKBAiseenintegraal afwegingsinstrument datallehuidigeentoekomstige

Opbouw van deMKBA voor onthardmg.

Ajb. 2:
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Hoe bereken je de baten?
Voorhetbepalenvandebaten(bijverschillendeonthardingsdiepten)zijndeverschillendewelvaartseffecten binnen enbuiten
dewaterketengeïnventariseerd.Daarbij zijn
relatiesgelegdtussendetotalehardheidofin
depraktijk afzetbaar calciumcarbonaat(de
dosis)endeomvangvanelkebatenpost(het

Dosuejfectrelatie zeepverbruik wasmachines ( T H H in mmol/1).

Maatregelen:
pellet/mengen/EDR/membranen

Baten:
welvaartseffectenkwantificerenen
i monetariseren

Wanneerbekend iswelkemaatregelen
(bijvoorbeeld pelletontharding, hardwater
mengenmetzachtwater,ElectroDialysis
Reversalofmembraanfiltratie) getroffen dienentewordenpermatevanontharding,kunnenhierkostenaanverbonden worden.De
kostenhangenafvandeomvangvandemaatregelendeprijspereenheid.Inditonderzoek
isuitgegaan vaneeninvesteringsomvangper
onthardingstrajeet.
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welvaartseffect). Afbeelding 2 toonteenvoorbeeldvanzo'ndosiseffectrelatie, inditgeval
tussenhardheidenhetbenodigdezeepverbruikvanwasmachines.
Opdezewijzezijnmeer dosiseffectrelaties
vastgesteld,bijvoorbeeld ooktussen hardheid
enhetpercentagegeiserstoringen.
Debatenvanonthardinghebbenbetrekkingopuirgespaarde kosrendoorverminderd
verbruikvanzeeppoederendergelijke,minder
onderhoudalsgevolgvanverkalkingvanhuishoudelijke apparaten,minder onthardingskostenvanindustriëleafnemers, esthetische
aspectenzoalsminder kalkaanslagopsanirair
enverminderdemilieuemissieszoalskooldioxide,stikstofoxide, koperenzeoliet.
Nietallebatenworden automatisch
bereikt.Eengrooraantalbatenvoot huishoudensisafhankelijk vanhun gedrag.Barenvan
(bijvoorbeeld) uitgespaardekosrenvanzecppoederverbruikzulleneralleenzijn, indiende
huishoudens hunzeeppoederdoseringdaadwerkelijk aanpassenaanhetzachterewater.In
heronderzoekiseenconservatieveschatting
gedaandateenvijfde vandehuishoudens het
gedragaanpast.MetpublieksgerichtecampagnesvanBrabanrWaterkanditpercententage
hogerworden.
Kosten versus baten
Wanneerallekostenendebarenzijnberekend,wordenzijverdisconteerd,datwilzeggencontantgemaakt,enteruggerekend naar
tijdstip 'nu'envervolgensgesaldeerd.Wanneer
hetsaldopositiefis, issptakevaneenmaatschappelijk rendabele investering.Hetalternatiefmet hethoogstesaldoishetmeestrendabel.
Mate van hardheidsreductie bepaalt
rendement
Omeenoptimaledieptevanontharding
opgrondvankostenenbatentekunnen bepalen,washetallereerstnodigomdeproductiebedrijven vanBrabantWaterineenaantal
categorieënquahardheiden/of kalkafzetting
onderteverdelen.Vervolgenszijnvoordeze
categorieën dekosren-barensaldiberekend bij
verschillendeonthardingsdiepren. Hieruit
kwamdebevindingdatvooraldematevan
hardheidsreductie bepaaltofeenpositiefrendementhaalbaar isendatdithetgevalisbij
eenhatdheidsreductiegroterdan0,5mmol/1.
Voordecategorieproductiebedrijven met
dehoogstehardheid bedraagrdebatcn-kostenrario(debatengedeelddoordekosten*),in
gevalovergegaanwordttoteenhardheidsreductievancirca1 mmol/1,ongeveer4,5.Met
anderewoorden:demaatschappelijke baten
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voordeconsumenr, waterbeheer enmilieu
samenzijneenfactor4,5keerzoveelalsdekosten.Debatenzijn hierbij vooralvoordeconsument(60%),maarookwaterbeheer (23%)enhet
milieu(17%)profiteren aanzienlijk.
De klant merkt effect
Inafbeelding 3 iseenoverzichtgegeven
vandebatenalsgevolgvandeuitvoeringvan
heronthardingsbeleidvanBrabantWater,dat
voorzietineeninvesteringvan20miljoen
euro.Onthardingdraagtbijaaneenhogere
klanttevredenheid eneenbetere benchmarkscoreophetgebiedvanwaterkwaliteit.Deze
effecten (baten)zijn inditonderzoekniet
gemonetariseerd.
Uireennaderebeschouwingvandeeffectenvanonthardingophuishoudens blijkt dat

bijeenhardheidsreducrievanongeveer1
mmol/1eengemiddeld huishoudenjaarlijks
ongeveer20euroaankostenbespaart.Deze
barenperhuishouden zijndusbeduidend
hogerdandekostenvoorBrabantWater.
Indieneenhuishouden zoubesluiten totde
aanschafvaneen thuisonthardingsapparaar,
bedragendekostenongeveer83 europerjaar.
Vooreenhuishouden isdeaanschafvanapparatuur voorthuisontharding uiteindelijk dus
veelduurderdanherrealiserenvancentrale
deelontharding.
Gevoeligheid van de berekeningen
Omderobuustheidvanderekenresultatenvasttestellenzijnverschillendegevoeligheidsanalysesuitgevoerdtenaanzienvande
gehanteerdeuitgangspunten.Uitdezeanalysesbleekdatandereuitgangspunten niettot
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MKBA- MaatschappelijkeKostenBatenAnalyse

grotewaardevoordewaterleidingsectoren
heeft zijnnutalbewezen.Extrawaardekan
wordengerealiseerddooreenmeerintegrale
afwegingvankostenenbaten.Eenbeoordeling
opkostenalleenbetekenttenslottedatwaterleidingbedrijvendieextrainvesteren inonthardinglagerscorendan waterleidingbedrijven diedatnietdoen,terwijl deklant
juistgoedkoperuitiswanneercentraalonthardwordt.Omdatvan waterleidingbedrijven
wordtverwachtmaatschappelijk verantwoord
teondernemen,moetenzeduseigenlijkook
langseenintegralemeetlatwordengetoetst.
MeteenMKBAishetmogelijkdezeintegrale
afweging tedoen.«

NOOT

Onder kosten wordt hier verstaan de interne kosten (desom
van de investering- en exploitatiekosten van Brabant
Water] + deexterne kosten (bijkomende kosten, met name

Aft). 3:

Kosten en baten (welvaartsejjecten) van onthaniing door Brabant Water (bedragen inmiljoenen euro's).

andereconclusiesleiden.Erisonderandere
gekekennaarheteffect vanmeer optimistische
ofjuist meerpessimistischeinschattingenvan
hetconsumentengedrag,vaneenaantaldosiseffectrelaties envanprijskaartjes. Hieruitbleek
bijvoorbeeld datzelfsindienslechtsvijfprocentvandehuishoudens zijn zeeppoederverbruikendergelijkeaanpastaanhetzachtere
water,debatennogsteedsdekostenruimschoots overtreffen.
Ontharding, klanttevredenheid en
benchmark
Wanneereenwaterleidingbedrijfdemate
vanonthardingbepaaltopgrondvanmaat-

door corrosie].

schappelijke kostenenbaten,ishetbedrijfper
definitie maximaalklantgericht bezig.Het
bedrijfmaaktimmersgeenkostenwaargeen
kwaliteitsbaten tegenoverstaan,maaronthoudtdeklantookgeenkwaliteitsbatenzuiver
omdekostenendusdeprijs laagtehouden.Er
wordteenoptimaleprijs-kwaliteitverhouding
gerealiseerddielogischerwijze bijdraagt aan
klanttevredenheid enincombinatiemeteen
verbeteringvandewaterkwaliteitsindexook
toteengoedescoreindebenchmarkzoumoetenleiden.Debenchmarkvoordewaterleidingbedrijven isopgezetalseensectorale
toets,diehetgebiedvanwinningtothetleveringspunt beschouwt.Dezebenchmarkisvan
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