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Reactieop artikel
'Waterprijsreëel
gedaald, kwaliteit
verbeterd'
Hetartikelinnummer13van 19novemberjl.
overhetresultaatvan dederdebenchmark van
dedrinkwaterbedrijven hecjtjohannes Kop de
volgendereactieontlokt.
De VEWIN-benchmarkdraagt duidelijk
dekenmerkendiepolitici,managerseneconomengraagzien.Als 'techneut'valthet mij
dan op, datbijditsoort bedrijfsvergelijkingen
debenchmark tenaanzienvande(technische]
problematiekvanhetproducerenvanhetproductnietdeaandachtkrijgtdiehetverdient.
Zowordtdezo lastige,taaie,weerbarstigeen
kwetsbareexpertisemetbetrekkingtothet
maken,opslaan,transporterenendistribuerenvandatintrinsieklastigeenkwetsbare
drinkwarer -debasisvanhetwaterleidingbedrijf- als'quantitéetqualitéévidente'
behandeld;hetlijktdaardoor 'apparemment
négligeable'enkomtinonvoldoendematein
debeschouwingenenvergelijkingen aanbod.
Waarvind ikdetopprestatie vandePWN
ophetgebiedvandedesinfectie (ikdoelop
behandeling metUVen waterstofperoxide),
diehet bedrijf tochindebedrijfsvergelijking
eenhooppunten had moeten opleveren?Dat
manco wordtnietondervangen doorde
waterkwaliteitsindex. Hetgaattochinde
eersteplaatsomhet feit,dat waterleidingbedrijven zuiverenbetrouwbaar drinkwater
moetenmakenenleveren,notabeneeen
product datlevensbepalend isendusin
principe'priceless'.
Waarvindikde parameterdie dewaterleidingbedrijvenvergelijkt op debenodigdedeskundigheid ineigenhuisvoorde huidigeen
toekomstigebedrijfsvoering voorhetmaken,
opslaan,transporterenendistribuerenvan
hundrinkwater?Isdiedeskundigheid ineigen
huisnodig?Ja!Ziehetvoorbeeld vandePWN.

Diedeskundigheid ineigenhuis moet
evident niet wotdenverwardmet hetvolledigzelfhebbenvanalleexpertise.Metdeskundigheid ineigenhuis bedoelikeenéquipebinnen hetwaterleidingbedtijfdat
technisch instaat isdeproblematiek vande
bovenbedoelde bedrijfsvoering teoverzien,
aan tevoelenentebeheersen.
Mijn ervaring is, datoptimale(enik
bedoelechtoptimale,dus beterdangoede)
bedrijfsresultaten worden bereiktdoorde
combinatievanvoldoendedeskundigheid in
eigenhuisen(detail)expertise bij derden,
zoalsadviesbureaus,onderzoekinstituten en
universiteiten. Het optimale resultaat bij
PWNiszo'n voorbeeld vandeskundigheid in
eigenhuis(Kamp),adviesbureau (Witteveen+Bos)enuniversiteit(Alberta).
Mijn indruk is-medegebaseerdop mijn
ervaringenalsvoorzittervandewerkgroep
voorhetvervaardigenvande VEWIN-richtlijnen'Realisatievanbetonnen drinkwaterreservoirs'en'Technischbeheervanbetonnen
drinkwaterconstructies'-datdoordehuidige
fusiegolfvandewaterleidingbedrijven het
gevaarbestaatdattechnicivandezebedrijven
wegvloeienenaldusdebenodigdedeskundigheid ineigenhuisinhetgedtang komt.
Gaarnedusookbenchmarken opditgebied.

Waterkwaliteitsindex
Genietend vanhet koele,kleur- engeurlozewateruit mijn kraan opdeUtrechtse
Heuvelrug,vervaardigd uit radonvrij,zoet,
chloridearm, fossielgrondwater zonder
pathogènebacteriën, bacillen,virussen of
cysten,enzonder resten ofsporenvanantropogenegiften, persistentestoffen, cancerogeneenmutageneverbindingen, lasikin
mijn ochtendblad dat hetAmsterdamse
drinkwater -datvervaardigd wordt uit
antropogeen besmetzoetoppervlaktewater tothet bestedrinkwarer van2003 wasuitgeroepen.Erstond niet bijofhet monstersvan
dezuiveringbij LeiduinofWeesperkarspel
betrof Zoalswelvakerin krantenberichten
gebeurt,washetgepresenteerde nieuws niet
volledig.Erhad natuurlijk bij moeten staan
'volgensdewaterkwaliteitsindex'. Endanis
hetgewettigd vraagtekens tezettenbijde
toegekendewaardering.Dewaterkwaliteitsindexheeft namelijk meetdanéénAchilles-

hiel,teweten dekeuzevandeparameters,
vanhetgewicht vanéénparameter oféénset
vanparameters,hetprobleemvan waarden
ennormen énhetontbreken vaneendooddoener(ofeigenlijkdeanti-dooddoener),de
100 procentdootslaggevende parameter.
Nietalleindrinkwater voorkomende
kwaliteitsparameters wordengetoetst ten
behoevevandewaterkwaliteitsindex,doch
slechtseenrepresentatiefgeachtaantal.Dit
aantalisbepaalddoormiddelvanoverleg
tussen RIVMendedtinkwatersector.Bijdeze
keuzewasnietaansubjectiviteit teontkomen,hoegoedstoelend ookopkennis,ervaringen'bestavailablejudgement'.Bekende
enooknu nogonbekendevetbindingen
(metabolieten) kunnen volgensnieuwe
inzichten kwaadaardigenbepalend worden.
Aangezien opéénindexwaarde moet
worden uitgekomen, ontkomt men nietaan
gewichtstoekenning aanéénparametet of
aanéénsetvanparameters(aggregatie).
Wederom valthiernietaansubjectiviteit te
ontkomen,ondanksalle hulpmiddelen
(Saati-methode bijvoorbeeld).
HetNedetlandsedrinkwater wordt nu
geachtvan uitstekende kwaliteit tezijn,
omdat degemeten (parameter)waarden in
hetalgemeenzelfs tuim beneden dedoorde
wetgesteldenormwaarden blijken teliggen.
Dienormwaarden zijn volgensdehuidige
inzichten vastgesteld.Het kanechter voorkomen,darzij alsgevolgvannieuwekennis
ennieuweinzichten moeten wotden bijgesteld.Hetblijft eentelatievezaak.
Uitallerleioverwegingen, waaronder
zeerpraktische,gevenwijde kwalificatie
'uitstekend' of 'ruimschoots aandenorm
voldoend'aandrinkwater datsporen(hoe
geringookin hoeveelheid) mensvijandige
stoffen bevat.Daardoorkanhetdatkleur-en
geurloosdrinkwater, dardezesporenbevat,
beterscoortdanenigszinsgekleurd drinkwaterdatdezesporen nietbevat.Hettoestaan vanbepaaldenormwaarden enhetdus
nietuitbannen vanbepaalde verbindingen
(hetnieteisenvaneenabsolute nulwaarde),
maaktdewaterkwaliteitsindex voormij tot
eenzeerrelatieve,blijvend discurabele
waterkwaliteitsparameter, f
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