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Voorwoord
Het onderzoek benchmarking in de waterketen is gekozen als afstudeeronderwerp ter afronding van
mijn studie aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. De keuze voor het
onderwerp benchmarking heeft te maken met mijn interesse voor de sturing van de waterketen. De
inspiratie voor het onderwerp is ontstaan na het publiceren van de benchmark resultaten van de Unie
van Waterschappen over de zuiveringsbedrijven in 2003. Als medewerker van het zuiveringsbedrijf
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deeltijdstudent aan de TU Delft heb ik mij
de vraag gesteld of de benchmark bijdraagt aan het verbeteren van het functioneren van de
zuiveringstaak. Een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Unie
van Waterschappen gepubliceerd in 2003 gaf een wisselend beeld aan.
Daarnaast is het mij opgevallen dat naast de zuiveringsbedrijven van de waterschappen ook de
drinkwaterbedrijven en de gemeenten voor de rioleringstaak resultaten van eigen benchmarks
publiceerden. De bovenstaande vraag, over het effect op het functioneren van de zuiveringsbedrijven,
is vervolgens verbreed naar het effect op het functioneren van de waterketen. Het verschijnen van de
rijksvisie op de waterketen was een extra inspiratiebron. De daarin opgenomen passages over de rol
van het instrument benchmarking in de waterketen versterkten de onderzoeksdrang.
Het onderzoek voor de scriptie is in januari 2004 gestart en heeft door nogal wat externe
omstandigheden langer geduurd dan de bedoeling was. Na enige onderbrekingen is het onderzoek in
maart 2006 afgerond.
In het najaar van 2005 is nieuwe benchmarkrapportage van de waterbedrijven verschenen. Deze is
door het vergevorderde stadium van het onderzoek niet meer verwerkt. Dit doet echter geen afbreuk
aan de gevolgde onderzoeksmethodiek en de constateringen.
Een speciaal woord van dank ben ik verschuldigd aan de afstudeercommissie bestaande uit Pieter
Bots, Joop Koppenjan en Wil Thissen van de faculteit TBM en Jan Schoot Uiterkamp van het RIZA te
Lelystad. De commissie heeft het onderzoek kritisch getoetst en waarnodig bijgestuurd. Daarnaast
heeft de commissie door het langere tijdtraject van het geheel het nodige geduld gehad om het
resultaat te kunnen beoordelen. Speciaal mijn eerste begeleider Pieter Bots heeft veel steun geboden
bij de uitwerking van het onderzoek en de toepassing van nieuwe onderzoeksmiddelen mogelijk
gemaakt.
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Beste Enrico,
Het is enige tijd terug dat ik bij je langs ben geweest voor een interview over de benchmark in
de rioleringszorg in het kader van mijn afstudeeronderwerp "Benchmarking in de
Waterketen". Na enige onderbrekingen van mijn afstudeerwerk is het eindelijk zover. De
studie is op de presentatie na afgerond. Bij deze brief heb ik de eindversie van de scriptie
gevoegd. Het is de bedoeling op 19 mei de presentatie te houden.
Ik hoop dat het rapport een beeld geeft van de toepassing van het instrument benchmarking
vanuit overheidsperspectief gezien. Er is de nodige discussie gaande over het onderwerp.
Wellicht dat dit rapport daar een aanvulling op is en het instrument in een breder perspectief
wordt bezien. Ik ben gaarne bereid een en ander na mijn afstuderen nog eens toe te lichten. Bij
deze wil ik je nog bedanken voor de medewerking vanuit Rioned.

Johan Jonker
Deeltijdstudent Faculteit TBM TU Delft
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1.

Inleiding

1.1 .

Algemeen, introductie onderwerp
Het onderzoek "benchmarking in de waterketen" is tot stand gekomen naar aanleiding van het
verschijnen van de Rijksvisie op de waterketen in april 2003. In het visiedocument wordt gesteld dat
benchmarking een belangrijk instrument is, waarmee de uitvoerende partijen in de waterketen
inzichtelijk kunnen maken hoe zij de publieke belangen dienen. Met de publieke belangen worden een
goede volksgezondheid, een hoge leveringszekerheid van drinkwater, betaalbare watervoorzieningen
en een goed leefmilieu bedoeld.
Het functioneren van de waterketen is tot midden jaren 90 niet of nauwelijks onderwerp van publieke
discussie geweest. Eind jaren negentig is daar een kentering in gekomen. De publieke taken van de
overheid werden ter discussie gesteld. Het idee begon te leven dat, daar waar marktwerking mogelijk
is, overheidstaken efficiënter door de markt kunnen worden uitgevoerd. Traditionele overheidstaken
zoals de energievoorziening, telefonie en openbaar vervoer werden geprivatiseerd en geliberaliseerd.
In de waterketen is de privatisering en liberalisering in beperkte mate doorgevoerd.
De ontwikkelingen hebben bij de uitvoerende partijen, de waterbedrijven, gemeenten en
waterschappen interne processen op gang gebracht om het eigen functioneren nader te analyseren,
mogelijk te verbeteren en naar buiten toe inzichtelijk te maken door middel van benchmarking. Deze
benchmarks hebben een tweeledig doel, namelijk enerzijds de prestaties inzichtelijk maken en deze
verantwoorden en anderzijds de prestaties verbeteren door onderlinge leerprocessen te stimuleren.
De waterleidingbedrijven hebben in 1997 het initiatief genomen door een benchmark uit te voeren
8
voor de eigen activiteiten. In het jaar 2000 zijn de resultaten van de 2 benchmark verschenen en
8
vorig jaar die van de 3 benchmark. De Waterschappen hebben in 1999 en 2002 een benchmark
uitgevoerd voor de afvalwaterzuiveringstaak. Een aantal gemeenten hebben in 2002 een "pilot"
benchmark voor de rioleringszorg uitgevoerd. Een opvallend aspect is het feit, dat deze benchmarks
niet gelijktijdig en min of meer onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld en uitgevoerd. De rijksvisie
vermeldt dan ook, dat er een aanzienlijk faseverschil is in de opzet en de ontwikkeling van de
benchmarks in de waterketen.

1.2.

Probleemstelling
De ontwikkelingen rond de afzonderlijke benchmarks in de waterketen hebben de aandacht gekregen
van de rijksoverheid. De rijksoverheid staat borg voor de bovengenoemde publieke belangen en heeft
groot belang bij het goed functioneren van de waterketen.
De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende citaat in de rijksvisie:
"De waterketen functioneert om uiteenlopende redenen niet optimaal en afhankelijk van het succes
van de afzonderlijke benchmarks wordt overwogen, benchmarking in een later stadium verplicht te
stellen. Mogelijk moet toegewerkt worden naar een integrale (afval)waterketen benchmarking. De
rijksoverheid zal zich inzetten om de benchmarks zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de publieke
belangen"\
Dit laatste kan betekenen dat de rijksoverheid zich met de ontwikkeling van de huidige benchmarks
bezig zal moeten houden.
Dit onderzoek richt zich op de toepasbaarheid van het instrument benchmarking in de waterketen van
uit het perspectief van de rijksoverheid. De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Kan door ,het sturingsinstrument benchmarking het functioneren van de waterketen worden
verbeterd?

1

)

Rijksvisie op de waterketen, hoofdstuk 6 Voorgesteld rijksbeleid paragraaf 6 benchmarking.
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De rijksoverheid wordt in dit onderzoek als probleemeigenaar gezien. Naast het beantwoorden van de
onderzoeksvraag, worden aanbevelingen gedaan voor de opstelling van de rijksoverheid t.a.v. de
verdere ontwikkeling van het instrument benchmarking. Hierbij kan gedacht worden aan het op
afstand volgen van het huidige proces van autonome ontwikkeling van de benchmarks of een actieve
rol gaan spelen bij de verdere ontwikkeling. Dit in relatie tot het gestelde in de rijksvisie op de
waterketen over benchmarking.
1.3.

Afbakening van het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd voor de Nederlandse situatie van de waterketen. Het betreft een
verkennend onderzoek naar het sturingsinstrument benchmarking en de verwachte effecten op het
functioneren van de waterketen . Het onderzoek is beperkt tot de huidige afzonderlijke benchmarks
en op hoofdlijnen uitgevoerd vanuit het perspectief van de rijksoverheid. Uitgangspunt is dat de
rijksoverheid belang heeft bij een goed en samenhangend inzicht in het functioneren van de
waterketen . Het onderzoek is gericht op de voor de publieke belangen relevante benchmarkaspecten.
Verder is het onderzoek conceptueel van opzet, omdat de onderzoeksvraag een verkenning betreft
van de toepasbaarheid van het sturingsinstrument.
Er is gekozen voor een inhoudelijke benadering. Dit om goed beeld te kunnen krijgen wat het
functioneren van de waterketen nu eigenlijk inhoudt en wat het instrument benchmarking daaraan kan
verbeteren. Het procesmatige aspect van de toepassing van het instrument is in beperkte mate
uitgevoerd. Het aspect maakt onderdeel uit van het onderzoek van de huidige benchmarks en de
gedachten die actoren hebben over een bredere toepassing van het instrument.
Ten slotte moet vermeld worden dat het een kwalitatief onderzoek betreft. Het vraagstuk m.b.t.
benchmarking als sturinginstrument behoeft in eerste instantie vooral conceptuele analyses; het
noodzaakt niet tot uitgebreid kwantitatief data onderzoek.

1.4.

Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek naar benchmarking in de waterketen is in vier delen opgesplitst:
1. Een systeemanalyse: onderzoek naar de activiteiten die binnen de keten plaatsvinden.
2 . Een actorenanalyse: onderzoek naar de actoren en hun doelstellingen en instrumenten.
3. Een causale analyse: onderzoek naar de causale verbanden tussen de instrumenten en de
doelstellingen van de actoren.
4. Een analyse van de huidige benchmarks van de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen:
onderzoek naar de inhoudelijke kant van de benchmarks en een vergelijking met de
actordoelstellingen, i.h.b. die van de rijksoverheid.
Voor de specifieke onderzoeksvragen, toegepaste onderzoeksmethoden, de werkwijze en afbakening
van het onderzoek wordt verwezen naar de afzonderlijke deelonderzoeken. De resultaten van de
deelonderzoeken leiden tot een antwoord op de hoofdvraag, die in dit rapport is beschreven.

1.5.

Leeswijzer
Dit hoofdrapport geeft in samengevatte vorm de resultaten weer van het onderzoek en het antwoord
op de hoofdvraag. Voor de beschrijving van wat een benchmark is, wordt aanbevolen allereerst
hoofdstuk 2 van het deelrapport 4 te lezen,.of tenminste de samenvatting daarvan in paragraaf 2.4.1
(pagina 20 van dit hoofdrapport).
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de deelonderzoeken. Achtereenvolgens worden in paragraaf
2.1 de l?YSteemanalyse, 2.2 de actorenanalyse, 2.3 de causale analyse en 2.4 het onderzoek van de
huidige benchmarks toegelicht. Het betreft de onderzoeksvragen, de belangrijke bevindingen en de
conclusies in de vorm van de antwoorden op de onderzoeksvragen. In paragraaf 2.5 is het antwoord
op de hoofdvraag in de vorm van eindconclusie beschreven.
~,

Hoofdstuk 3 beschrijft de aandachtspunten voor de toepassing van benchmarking in de waterketen.
Hierbij wordt ingegaan op het vervolgtraject en komen de punten aan de orde waar aandacht voor
nodig is.
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2.

Onderzoek naar het functioneren van de waterketen
In dit hoofdstuk zijn de resu ltaten samengevat van de systeemanalyse, de analyse van de actoren en
hun doelstellingen, de causale analyse en het onderzoek van de huidige benchmarks. In de
samenvattingen zijn de onderzoeksvragen,. de belangrijkste bevind ingen en de resultaten opgenomen.
Voor de werkwijze, de afbakening van de deelonderzoeken, de gedetailleerde informatie en de
uitgebreide beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar de deelonderzoeken.

2.1.

Systeemanalyse
Het eerste deelonderzoek betreft een systeemanalyse van de waterketen. Bij deze analyse is op
hoofdlijnen onderzoek gedaan naar het systeem van de waterketen en het functioneren. Voor dit
onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd:
1. Wat is nu eigenlijk de waterketen en wat zijn de relaties met het watersysteem?
2. Uit welke schakels bestaat de waterketen en wat zijn de kenmerken?
3. Welke ontwikkelingen spelen in de waterketen?
4. Wat zijn de belangrijke elementen benodigd voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van iedere
afzonderlijke ketenschakel?
De resultaten zijn per onderzoeksvraag in de onderstaande paragrafen samengevat. Voor de
methodiek en de uitgebreide beschrijving van het onderzoek, wordt verwezen naar het deelrapport 1
"Systeemanalyse".

2. 1. 1. Definitie waterketen en relaties met watersysteem

De waterketen kan gedefinieerd worden als een belangrijke infrastructurele voorziening voor de
productie, distributie en consumptie van drinkwater en het inzamelen en zuiveren van het
geproduceerde afvalwater. Een goed functionerende waterketen is van groot belang voor de
volksgezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu. De waterketen is in onderstaande figuur
schematisch weergegeven.
Watersysteem

Waterketen
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I
t I
i l

~I
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Grondwater
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1
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----------- ,

Ie

Afvalwaterketen

.~~---~~~
Inzamelen
afvalwater
gemeenten

o;

~~

I
I
I
I
I
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riool wa ter
Zulve ringsschappen

1"
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Figuur 1 Overzicht watersysteem en waterketen.

In de figuur zijn binnen het kader de volgende vier ketenschakels weergegeven:
1. De waterproductie door de waterbedrijven .
2. De wáterconsumptie door de huishoudens en bedrijven.
3. Het inzamelen afvalwater door de gemeenten.
4. Het zuiveren van afvalwater door de waterschappen.
De laatste twee ketenschakels inzamelen en zuiveren van afvalwater, wordt de afvalwaterketen
genoemd. Deze is weergegeve n door het kader om de laatste twee ketenschakels.
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De waterketen wordt omringd door het watersysteem, gevormd door het geheel van oppervlaktewater,
grondwater en bodem. De relaties met het watersysteem zijn in de figuur weergegeven door middel
van de pijlen van de ketenschakels naar het watersysteem en omgekeerd. Het betreft:
1. De onttrekking van grond en oppervlaktewater voor de waterproductie bij de ketenschakel
Waterproductie en Waterconsumptie.
2. De toevoer van grondwater en regenwater bij de schakel Inzamelen van afvalwater.
3. De directe lozing van afvalwater bij de ketenschakel Waterconsumptie.
4. De overstort van rioolwater van rioolstelsels naar het oppervlaktewater bij de ketenschakel
Inzamelen.
5. De lekwaterstroom van rioolwater uit de rioolstelsels naar het grondwater bij de ketenschakel
Inzamelen.
6. De lozing van het gezuiverde rioolwater naar het oppervlaktewater bij de ketenschakel Zuiveren.
Het functioneren van de afvalwaterketen wordt voor een belangrijk deel bepaald door: Het aanbod van
afvalwater van de consumenten en de toevoer van regenwater bij het inzamelen.
De belasting van het watersysteem wordt bepaald door: De onttrekking van oppervlaktewater en
grondwater voor de waterproductie, de overstort van rioolwater bij het inzamelen en het lozen van
gezuiverd rioolwater bij het zuiveringsproces.
2.1.2. Ketenschakels en kenmerken

De ketenschakels binnen de waterketen functioneren autonoom, hebben hun eigen specialismen en
vaardigheden, opleidingen en kennis en belangenorganisaties en daarmee een professioneel
karakter 2). Voorts kenmerken de ketenschakels zich door onderlinge afhankelijkheid en
gebondenheid. In de Nederlandse situatie is sprake van gebiedsgebonden aspecten, die van belang
zijn voor het functioneren van de waterketen. Zo zijn er grote verschillen tussen de waterrijke laag
gelegen en de drogere hoger gelegen gebiedsdelen in relatie tot de gevoeligheid voor natte en droge
perioden. Maar ook de bevolkingsdichtheid en de agrarische en verstedelijkte gebieden beïnvloeden
het functioneren van de ketenschakels.
De autonomie kan verklaard worden door het feit dat iedere ketenschakel verantwoordelijk is voor zijn
eigen activiteit en een eigen bestuurvorm en financieringsstructuur heeft. De activiteiten binnen de
schakels noodzaken tot specialisme met eigen beroepskenmerken, opleidingen en
kennisinfrastructuur geënt op de specifieke taken. Daar komt bij, dat streekgebonden situaties
bijzondere kenm erken hebben. Gebiedskennis is dan ook mede van belang voor het goed uitvoeren
van de activiteiten.
In het algemeen is bij ketens sprake van onderlinge afhankelijkheid en gebondenheid. In de
waterketen is de activiteit van de waterbedrijven vraaggestuurd en afhankelijk van de waterbehoefte
van de consumenten. De consumenten zijn voor de levering gebonden aan de waterbedrijven. Er is
geen sprake van concurrentie.
De inzamelactiviteit en zuiveringsactiviteit zijn afhankelijk van het afvalwateraanbod van de
consumenten. De consument is gebonden aan de lokale uitvoerende partijen voor de verwerking van
het afvalwater. De zuiveringsactiviteit is afhankelijk van de ketenschakelinzamelen afvalwater.
De infrastructuur van de waterketen kenmerkt zich door een hoog investeringsniveau en een lange
levensduur. De toegepaste middelen moeten een hoge mate van betrouwbaarheid hebben om in de
waterbehoefte te kunnen voorzien en om het afvalwater veilig te kunnen verwerken. Het belang van
de volksgezondheid noodzaakt hiertoe.
2. 1. 3. Ontwikkelingen in de waterketen

De waterketen heeft te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op het
functioneren van de ketenschakels. Bij de onderzoeksvraag zijn de volgende ontwikkelingen in beeld
gebracht:

• Klima~tveranderingen waardoor het systeem van de waterketen te maken krijgt met grotere
regenintensiteit en langere droogteperioden.

2

)

Hall , RH. (1968), Professionalization and bureaucratization .
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Aanscherping van regelgeving waardoor de prestaties van de ketenschakels moeten worden
verbeterd . Dit speelt met name in de afvalwaterketen ten aanzien van emissiereductie t.g.v. van
de overstort van rioolwater uit rioolstelsels, de sanering van ongezuiverde lozingen en de
aanscherping van lozingseisen voor gezuiverd rioolwater.
Marktwerking. De ketenschakels drinkwaterproductie, afvalwaterinzameling en afvalwaterverwerking worden gekenmerkt door monopolies. Prikkels om de activiteiten efficiënter uit te
voeren zijn beperkt aanwezig. Door meer marktwerking binnen de keten te introduceren, wordt
verwacht dat de activiteiten efficiënter zullen worden uitgevoerd. De huidige prikkels zijn beperkt
tot de vergelijking van tarieven door o.a. consumentenorganisaties en de prestaties van de
benchmarks, die binnen de ketenschakels zijn geïntroduceerd.
Mogelijke verandering van de financieringsstructuur. Er is een tendens om de consument te
betrekken bij zijn consumptiegedrag. Het principe "de gebruiker betaalt" is ten dele in de keten
ingevoerd. De consument betaalt naar rato voor de consumptie van water. Voor de verwerking
van het afvalwater worden tot nu toe heffingen geïnd. Er is een tendens om de verwerking van het
afvalwater te koppelen aan het gebruik van drinkwater in de vorm van een waterketenrekening 3).

•

•

•

2. 1.4. Belangrijke elementen voor uitvoering activiteiten ketenschakels.

Een belangrijke onderzoeksvraag die bij de systeemanalyse aan de orde is, is: Wat zijn de belangrijke
elementen benodigd voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van iedere afzonderlijke ketenschakel?
Bij deze vraag gaat het om de elementen die het functioneren van de ketenschakels bepalen. Voor
4
het onderzoek is gebruik gemaakt van de SADT methodiek ). Het toegepaste modelconcept is
weergegeven in onderstaande figuur.

eë
0

ü

Input

Output
Activity

~
·c:
<ll

.r:.
0

Q)

~

Figuur 2 Modelconcept systeemanalyse

De figuur geeft de volgende vier elementen weer, die van belang zijn voor de uitvoering van de
activiteit:
1. De inputs, de benodigde hoeveelheid grondwater, oppervlaktewater, drinkwater, afvalwater,
regenwater, hulpstoffen en energie.
2. De outputs, de verwerkte hoeveelheid drinkwater, afvalwater, rioolwater, gezuiverd rioolwater,
bijproducten en residuen van de diverse activiteiten.
3. De mechanisms, de zuiveringsapparatuur, distributienetwerken, rioolstelsels, personeelsinzet en
de benodigde kennis.
4. De controls, de waterkwaliteitsnormen, interne process controls, financiële instrumenten waaronder
waterprijzen, rioolrechten en heffingen en de instrumenten zoals wet en regelgeving etc.

3
4

)
)

Bron rijksvisie op waterketen voorgesteld rijksbeleid punt 8.
Marca, D.A. (1988), SADT. Structured Analysis and Design Technique.
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De bovengenoemde inventarisatie van elementen is voor de hoofdactiviteiten waterproductie,
waterconsumptie, inzamelen en zuiveren afvalwater uitgewerkt en beschreven in de paragrafen 3.1
t/m 3.4 van de systeemanalyse.
Bij de systeemanalyse is tevens gelet op afhankelijkheden tussen de activiteiten. Het gaat om de
elementen waarvan de invloed niet beperkt blijft tot een enkele activiteit van een ketenschakel, maar
de activiteiten van meerdere ketenschakels raakt.
Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen:

1. Directe afhankelijkheden.
De output van de ene ketenschakel is de input is van de volgende ketenschakeL Dit betreft de
diverse waterstromen tussen de ketenschakels. Deze hebben een belangrijke invloed op het
functioneren van de afzonderlijke ketenschakels.
2. Indirecte afhankelijkheden.
De controls die door andere actoren worden beïnvloed dan de uitvoerende actor binnen de
ketenschakeL Voorbeelden zijn: De vergunningen waarin de randvoorwaarden worden vastgelegd
voor een activiteit. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving voor de drinkwaterkwaliteitsnormen en de
lozingseisen die door actoren buiten de ketenschakel worden bepaald, financiële instrumenten
zoals subsidies voor activiteiten, de communicatieve instrumenten over o.a. de ontwikkeling van
het watergebruik en het afvalwateraanbod, tweezijdige instrumenten zoals overeenkomsten tussen
gemeenten en waterschappen over o.a. de af te nemen hoeveelheden rioolwater.
Naast de directe input output afhankelijkheden zijn er vele indirecte afhankelijkheden tussen de
ketenschakels. Deze afhankelijkheden beïnvloeden de prestaties van de ketenschakels en daarmee
het functioneren.
Voor de rijksoverheid is het van belang de afhankelijkheden tussen de ketenschakels te kennen, zodat
de effecten van veranderde eisen aan de ketenschakels, door o.a. beleidsveranderingen, ketenbreed
kunnen worden beoordeeld.
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2.2.

Actorenanalyse
Na de systeemanalyse is onderzoek gedaan naar de actoren, die belang hebben bij het functioneren
van de waterketen. De aandacht is specifiek gericht op de actoren met uitvoerende en bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de waterketen. Voor dit deelonderzoek zijn de
volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke actoren hebben belang bij het functioneren van de waterketen en welke invloed hebben ze
daarop?
2. Wat zijn de belangen van de invloedrijke actoren, welke doelen streven ze na en welke
instrumenten kunnen ze daarbij inzetten?
3. Zijn er tegenstellingen tussen de belangen van de actoren?
4. Welke spanningen kunnen er tussen de doelstellingen ontstaan? Treden de spanningen op binnen
·
de actoren of tussen de actoren onderling?
De belangrijkste resultaten zijn per onderzoeksvraag in de navolgende paragrafen samengevat. Voor
de uitgebreide beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar het deelrapport 2 "Analyse van de
actoren in de waterketen".

2. 2. 1. Identificatie actoren, belang en invloed

De waterketen is een belangrijke infrastructurele voorziening, waar vele actoren belang bij hebben. De
onderstaande figuur geeft de actoren weer, die geïdentificeerd zijn.
Watersysteem

Waterketen

water

Grondwater

Figuur 3 Actoren, binnen de waterketen en het omringende watersysteem.
In de figu,ur zijn de actoren als volgt gegroepeerd:
1. De uitvoerende actoren die weergegeven zijn binnen de ketenschakels. Het betreft de actoren die
de activiteiten uitvoeren en verantwoordelijkheid zijn voor de geleverde prestaties.
2. De besturende actoren die geprojecteerd zijn op de scheidslijn tussen het watersysteem en de
waterketen. Het betreft de actoren met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van
de waterketen en de bij de systeemanalyse genoemde externe controls van de uitvoerende
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actoren beïnvloeden. De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft te maken met de effecten van het
functioneren van àe waterketen op de volksgezondheid, het milieu en de betaaibaarheid van de
voorzieningen. Dit zijn de publieke belangen die vermeld zijn in de rijksvisie.
3. De afhankelijke actoren die geprojecteerd zijn in het omringende watersysteem. Het betreft de
actoren die weinig invloed hebben op het functioneren van de waterketen maar wel te maken
hebben met de effecten van de activiteiten van de ketenschakels. Het belang kan zijn vanwege
beroep of bedrijfsuitoefening, natuur en milieu en recreatieve aspecten.
Bij de indeling moet het volgende worden opgemerkt:
1. De actoren kunnen in een aantal gevallen op meerdere plaatsen in het schema in Figuur 3 worden
geprojecteerd . Bijvoorbeeld de consumenten kunnen ook als belanghebbenden met weinig invloed
worden gezien. De groep wordt geconfronteerd met de effecten van het functioneren van de
waterketen.
2. Alle overheidslagen zijn betrokken bij de waterketen, zowel in bestuurlijk als in uitvoerend zin. Zo
hebben de gemeenten en waterschappen uitvoerende taken. Bij de waterschappen zijn de
uitvoerende en bestuurlijke taken veelal gecombineerd binnen één organisatie ondergebracht. De
Wet Milieubeheer noemt de bevoegdheden in het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater de "passieve waterkwaliteitstaak" en de zuiveringstaak de "actieve
waterkwaliteitstaak".
2.2.2. Invloedrijke actoren en hun belangen, doelstellingen en instrumenten
De invloedrijke actoren zijn de actoren met bestuurlijke en uitvoerende verantwoordelijkheid voor het
functioneren van de waterketen. Het betreft:
1. De besturende actoren: rijksoverheid, provincie en waterschappen met taken in het kader van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
2. De uitvoerende actoren: waterbedrijven, consumenten, gemeenten en waterschappen met een
zuiveringstaak.
Van de beide categorieën actoren zijn de belangen, doelstellingen en instrumenten bepaald en in
onderstaande tabellen samengevat. De geconstateerde tegenstellingen tussen de belangen en de
doelstellingen zijn aansluitend toegelicht.
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Besturende actoren en hun belangen, doelen en instrumenten
Actor
Rijksoverheid,
Ministerie van
Volkgezondheid,
Ruimtelijke Ordening
en Milieu (Vrom)
Verkeer & Waterstaat
Binnenlandse zaken
Economische zaken

Provincies

Belangen
Een goede
volksgezondheid
Voldoende leidingwater
voor burgers en
bedrijven

Een goede kwaliteit van Goede oppervlaktewaterkwaliteit
het milieu
Goede bodem en
grondwaterkwaliteit
Minimale emissie uit
het riool

Lage maatschappelijke
lasten (waterprijs en
heffingen}
Maximale
leveringszekerheid
Goede waterkwaliteit
Kostendekkende
voorzieningen
Goede kwaliteit van het Acceptabele emissie
oppervlaktewater
t.g.v . overstort van
rioolwater
binnen de provincie
Maximaal aansluitpercentage op het riool

Watervoorzieningen die
betaalbaar en financieel
zelfstandig zijn
Goed functionerende
leidingwater
voorzieningen binnen
de provincie

Minimale vervuiling tgv
lozingen
Geen schadelijke
emissie naar bodem
Acceptabele fluctuatie
grondwaterpeil
Goede kwaliteit van het Lage emissie uit
rioolstelsels
oppervlaktewater
Maximaal aansluitpercentage op het riool

Goede kwaliteit
waterbodems
Goede kwaliteit
grondwater
Geen verdroging
Waterschappen
Zuiveringstaak en
Kwaliteitstaak

Doelen
Goede
drinkwaterkwaliteit
Minimale kans op
watergebrek

Instrumenten
Waterleidingwet en
waterleidingbesluit
Waterleidingwet
Wet Ruimtelijke Ordening
Communicatieve instrumenten
Bestuursakkoorden
Wet milieubeheer
Wet Verontreiniging
Oppervlakte water
Financiële instrumenten
Communicatieve instrumenten
Wet bodembescherming
Grondwaterwet
Bestuursakkoorden
Invloed op de prijsbepaling via
aandeelhouders en bestuurlijke
bevoegdheden
Participatie in de provinciale
waterleidingbedrijven en
beïnvloeden beleid

Wet Milieubeheer
Toezicht op het functioneren
van de waterschappen en
gemeenten
Provinciale waterplannen,
Subsidies
Wet Milieubeheer
Wet Bodembescherming
Grondwaterwet
Wet Verontreiniging
Oppervlakte water (WVO)
Instrumenten voor handhaving
Voorlichting
Waterakkoorden initiëren
Uitvoeringsinstrumenten

Tabel1 Belangen, doelen en instrumenten besturende actoren waterketen
Uit het overzicht kan het volgende worden opgemaakt:
1. De rijksoverheid en de betrokken ministeries hebben, vanwege de bestuurlijke
verantwoordelijkheid, belangen van een hogere orde, zoals de volksgezondheid . Deze publieke
belangen omvatten alle aspecten van het functioneren van de waterketen. De provincies en de
waterschappen hebben belang bij deelaspecten, zoals een goed functionerende watervoorziening,
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de waterbodems. De waterschappen hebben
vanwege de waterkwaliteitstaak belang bij een goede oppervlaktewaterkwaliteit binnen hun gebied.
2. De instrumenten zijn regulerend, overwegend eenzijdig gericht en behoren tot de eerste generatie
sturing§instrumenten 5 ). De instrumenten met een wetgevend karakter bepalen de
randvoorwaarden voor de activiteiten en vragen om toezicht ("handhaving"). Dit in tegenstelling tot
de tweezijdige sturingsinstrumenten zoals bestuursakkoorden (bijvoorbeeld afvalwaterakkoorden),
de benchmarks en ook tweezijdige communicatieve instrumenten.
5

)

Bruijn, J.A. de, en E.F. ten Heuvelhof, Sturingsinstrumenten voor de overheid.
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Tabel2 geeft de belangen, doelstellingen en instrumenten van de uitvoerende actoren weer.

Uitvoerende actoren en hun belangen, doelen en instrumenten
Actor
Waterbed rijven,
(Overkoepelende
belangen behartiger
Vewin)

Consumenten
bedrijfsleven,
(grootverbruikers van
water).
Belangenbehartiging
door vereniging van
grootverbruikers,
diverse branche
organisaties en VNO
Consumenten
huishoudens,
belangenbehartiging
door o.a. de
consumentenbond

Belangen
Goede
bedrijfsomstandigheden voor de
waterproductie

Doelen
Hoge leveringszekerheid
Goede leidingwaterkwaliteit
Lage milieubelasting
Optimale dekking van de
kosten
Tevreden klanten
Goede leidingwater- Voldoende
voorzieningen voor de beschikbaarheid
bedrijven
industriewater
Lage prijs industriewater
Goede kwaliteit
industriewater
Goede bedrijfsafvalLage heffingen
waterverwerking
Geen wateroverlast
Goede drinkwaterHoge beschikbaarheid
voorzieningen voor de Lage prijs drinkwater
huishoudens
Goede kwaliteit
drinkwater

Goede huishoudelijke Lage heffingen
afvalwaterverwerking Geen wateroverlast
Gemeenten,
Goede omstandigToereikende inzameling
(Overkoepelende
heden voor de
afvalwater
Goede rioolsystemen
belangen behartigers: invulling van de
voor de rioleringszorg inzameltaak
Lage milieubelasting
Stichting Rioned)
Lage kosten
Bestuurlijk de
Tevreden klanten
Vereniging van
_(burgers en bedrijven)
Nederlandse
Geen wateroverlast
Minimale kans op
Gemeenten
in de bebouwde
wateroverlast.
omgeving
Voldoende toevoer
leidingwater
Minimale verstoring van
de levering
Tijdige realisatie
aansluitingen
Goede
Toereikende inzameling
omstandigheden voor van het rioolwateraanbod
de invulling van de
Goed werkend
zuiveringstaak
zu iveringsproces
Lage milieubelasting
Lage kosten
Tevreden klanten

Goed functionerende
leidingwatervoorzieningen

Waterschappen
Zuiveringstaak,
(Overkoepelende
belangen behartiger
Unie van
Waterschappen)

Instrumenten
Financiële instrumenten
(waterprijs)
Lobby bij overheden via
toezichthouders
Communicatieve
Instrumenten voor o.a.
de klanten
Lobbymacht binnen
openbare besturen
Schadeclaims
Publiciteit
Mogelijke eigen
waterproductie
Klacht en schadeclaims
Mogelijke overgaan naar
zelf zuiveren
Mogelijkheden voor
klachten en ook claims
Publiciteit

Klacht indienen,
eventuele schadeclaim
Wet Milieubeheer
Aansluitvergunningen
Gemeentelijke
rioolverordeningen
Communicatieve
Instrumenten
Rioolrecht en subsidies
Indien nodig aansluiten
regenwater op het
rioolstelsel
Peilverlaging
Mogelijkheden om
invloed uit te oefenen op
functioneren
waterleidingbedrijven
Lobbymacht
Financiële instrumenten
(zuiveringsheffing)
Aansluitverordeningen
Bestuurlijke lobby
Overeenkomsten afname
rioolwater gemeenten

Tabel2 Belangen, doelen en instrumenten uitvoerende actoren waterketen
Uit het overzicht kan het volgende worden opgemaakt:
1. De uitvoerende actoren hebben belang bij goede bedrijfsomstandigheden voor de uitvoering van
de activiteiten. De gemeenten hebben aanverwante belangen, die niet direct met de inzameltaak te
maken hebben, maar wel het functioneren van de waterketen beïnvloeden. Specifiek is het belang
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van geen wateroverlast en ook goed functionerende leidingwatervoorzieningen genoemd. De
gemeenten hebben een breder takenpakket dan het inzamelen van afvalwater alleen en kunnen
daarnaast ook invloed uitoefenen op andere ketenactiviteiten.
2. De doelstellingen hebben te maken met het zo goed mogelijk uitvoeren van de eigen activiteiten en
zijn meetbaar. Bijvoorbeeld "lage kosten en heffingen" en "een hoog percentage tevreden klanten".
3. De instrumenten van de actoren zijn divers. Zowel eenzijdige instrumenten, in de vorm van
rioolverordeningen en aansluitverordeningen komen voor, als ook tweezijdige instrumenten zoals
overeenkomsten.
2.2.3. Actoren en tegengestelde belangen
Het onderzoek maakt duidelijk dat er geen grote verschillen van inzicht bestaan over de belangen.
Het volksgezondheidsbelang staat in de waterketen voorop. De overige genoemde belangen zijn
ondergeschikt aan dit hoofdbelang. De meest aansprekende belangentegenstellingen die
geconstateerd zijn, betreffen:
1 . Bij de leidingwatervoorziening is een tegenstelling geconstateerd tussen het belang van het tegengaan van verdroging t.g.v. daling van het grondwaterpeil in waterwinningsgebieden en het belang
van de beschikbaarheid van voldoende leidingwater, waar de waterbedrijven voor dienen te
zorgen.
2. In de afvalwaterketen is geconstateerd dat het belang van het op lokaal niveau tegengaan van
wateroverlast (gemeenten), tegengesteld is aan het belang van het goed functioneren van de
afvalwaterketen om het systeem zo beperkt mogelijk te belasten met regenwater (waterschap). Dit
om de emissie t.g.v. de overstort van rioolwater op het oppervlaktewater te beperken en daarnaast
de zuiveringsprestaties niet negatief te beïnvloeden. De tegenstelling doet zich voornamelijk voor
in die situaties waarbij het riool een dubbele functie heeft, namelijk de inzamelfunctie voor
afvalwater en de verzorging van de afvoer van regenwater. Het riool kan daarbij het meest voor de
handliggende alternatief zijn, echter de effecten op het functioneren van de afvalwaterketen
moeten tegen de noodzaak worden afgewogen.
2.2.4. Actoren en tegengestelde doelstellingen
Voor de vierde onderzoeksvraag (Welke spanningen kunnen er tussen de doelstellingen ontstaan?
Treden de spanningen op binnen de actoren of tussen de actoren onderling?) Is uitgebreid onderzoek
verricht. De doelstellingen volgens de tabellen 1 en 2 zijn bij het onderzoek verder uitgewerkt om
eventuele spanningen tussen de doelstellingen scherp in beeld te krijgen. Hiertoe is onderzoek
gedaan naar eventuele spanningen tussen de doelstellingen binnen een enkele actor en ook onderling
tussen de actoren. Het onderzoek is uitgevoerd voor de invloedrijke besturende actor (de
rijksoverheid) en de uitvoerende actoren (de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen). De
uitwerking is uitgebreid beschreven in § 3.5 van het deelrapport Actorenanalyse. Voor iedere actor zijn
doelstellingenschema's samengesteld, waarin de spanningen tussen de doelstellingen binnen de
actor zijn aangegeven (zie bijlage 1 Um 4 van het deelrapport Actorenanalyse).
Het onderzoek heeft het volgende duidelijk gemaakt:
A) Alle actoren hebben intern tegengestelde doelstellingen, waar afwegingen tussen moeten worden
gemaakt. Voor de rijksoverheid betreft dit:
1. Een acceptabele emissie uit de rioolstelsels en zuiveringssystemen voor rioolwater versus het
zo veel mogelijk aansluiten van relatief beperkt vervuild oppervlak op het riool. De vraag is hoe
ver moet worden gegaan met het aansluiten van verhard oppervlak op het riool.
2. Een lage waterprijs versus een goede kwaliteit van het drinkwater. Er moet een afweging
worden gemaakt tussen de kosten en de gestelde kwaliteitseisen aan het drinkwater.
3. De lage rioolrechten versus een minimale emissie van rioolwater. De vraag is: welke kosten zijn
acceptabel om de emissie uit rioolstelsels terug te dringen en de schadelijke effecten op het
milieu te beperken?
4. De lage zuiveringsheffingen versus een minimale restlozing via het gezuiverde rioolwater. De
vraag is: Hoe zuiver moet het rioolwater worden en welke kosten zijn acceptabel en
maatschappelijk verantwoord?
5. De lage zuiveringsheffingen versus een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en
grondwater. Deze tegenstelling heeft nauwe relaties met de voorgaande tegenstelling. De
zuiveringskasten nemen toe bij strengere lozingseisen.
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Bij de bovenstaande punten speelt tevens de vraag of er nog efficiencyverbeteringen mogelijk zijn,
waardoor met lagere kosten gelijke of betere resultaten kunnen worden behaald.
B) De tegengestelde doelstellingen tussen de actoren noodzaken tot onderlinge afstemming. Het
betreft o.a.:
1. De doelstelling "hoge leveringszekerheid" van de waterbedrijven versus de door de besturende
actoren gewenste beperkte daling van de grondwaterpeil i.v.m. het voorkomen van verdroging.
De besturende actoren zijn immers verantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenste
milieu-effecten t.g.v. lage grondwaterpeilen.
2. De gewenste lage maatschappelijke lasten doelstellingen versus de doelstellingen van de
uitvoerende actoren om te voldoen aan de eisen voor een hoge kwaliteit van het drinkwater en
het gezuiverde rioolwater, een hoge betrouwbaarheidsgraad van de voorzieningen en een lage
milieubelasting.
3. De doelstellingen "geen wateroverlast" (voorkomen van water op straat) en "een lage emissie
uit rioolstelsels" van de gemeenten en huishoudens versus de waterschapsdoelstelling "een
goed werkend zuiveringsproces", waarbij de aanvoer niet sterk varieert en gemengd wordt met
schoon regenwater.
Tussen de tegengestelde doelstellingen moeten afwegingen worden gemaakt. Daarbij gaat het met
name om de kosten, de kwaliteit van het drinkwater en gezuiverde rioolwater, de milieubelasting en de
betrouwbaarheid van de voorzieningen. Om goede afwegingen te kunnen maken tussen de
doelstellingen, is het voor de uitvoerende en de besturende actoren noodzakelijk over voldoende
informatie en kennis te beschikken. Dit om de effecten van de verandering van doelstellingen te
kunnen beoordelen. Het gaat met name om de effecten van de aanscherping van lozingseisen en het
afkoppelen van regenwater van de waterketen op de kosten en milieukwaliteit
Om een afweging tussen de tegengestelde doelstellingen te maken, moeten afstemmingen plaats
vinden, die resulteren in compromissen waar de actoren achter staan. Hiervoor is het noodzakelijk
wederzijds inzicht te hebben in de doelstellingen en de effecten van handelingen.
De actorenanalyse heeft als conclusie opgeleverd dat het in de rijksvisie aangegeven probleem van
het niet goed functioneren van de waterketen kan worden herleid tot de complexheid van het afwegen
van de vele tegengestelde doelstellingen . Het gaat daarbij om tegengestelde doelstellingen binnen en
tussen de actoren.
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2.3. Causale analyse
De causale analyse is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Dit onderzoeksdeel is gericht op
de samenhang tussen het systeem van de waterketen en de actoren met hun doelstellingen en
instrumenten. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is de samenhang tussen de instrumenten, de omgevingsfactoren en de doelstellingen van de
actoren binnen de waterketen?
2. Op welke wijze kunnen de actoren met de beschikbare instrumenten de eigen doelstellingen het
beste realiseren en leidt dit tot verschil van inzicht over de inzet van deze instrumenten tussen de
actoren?
De resultaten van de beide onderzoeksvragen zijn samengevat in de onderstaande paragrafen. In
deelrapport 3 "Causale analyse" zijn de toegepaste werkwijze met de onderzoeksmethoden en de
uitgebreide analyseresultaten beschreven.
Het is een kwalitatief uitgevoerd onderzoek. In dit onderzoek gaat het namelijk om het inzicht in de
verbanden tussen de doelstellingen en instrumenten van de actoren. De analyse is uitgevoerd door
middel van oorzaak gevolg redenaties en interpretatie van de resultaten.
2.3. 1. Samenhang factoren binnen de waterketen

De samenhang tussen de factoren, die van belang zijn voor het functioneren van de waterketen, is
door middel van een causaal model in beeld gebracht. De factoren in het model zijn ingedeeld in de
instrumenten, de omgevingsfactoren (zoals regenval en verdamping) en de doelstellingen van de
actoren. De onderlinge samenhang tussen de factoren is door middel van causale verbanden
weergegeven. Het model is weergeven op bijlage 1 van deelrapport 3.
De belangrijkste bevindingen zijn:
A) De onderlinge samenhang tussen de activiteiten van de ketenschakels is verschillend. Bij nadere
beschouwing van het model vallen drie dingen op:
1. De waterconsumptie is een belangrijke factor. De waterconsumptie bepaalt enerzijds de
inspanningen van de waterbedrijven voor de waterproductie en anderzijds de inspanningen van
de gemeenten en waterschappen voor de verwerking van het afvalwater. De
leidingwaterproductie is vraaggestuurd. Het inzamelen en zuiveren is aanbodgestuurd.
2. De waterbedrijven zijn afhankelijk van de consumenten voor de waterproductie. Er zijn geen
directe causale verbanden tussen de waterproductie en de afvalwaterketen. Er is alleen sprake
van een indirect relatie via de consumenten. De verbruikte hoeveelheid leidingwater bepaalt de
afvalwaterstroom.
3. Er is sprake van een grote mate van samenhang binnen de afvalwaterketen, waardoor
gemeenten en waterschappen sterk op elkaar aangewezen zijn. Op diverse doelstellingen
hebben beide actoren gemeenschappelijke invloed . Bijvoorbeeld de afkoppelinstrumenten, het
bergingsvolume in het riool, de pompcapaciteiten en de mate van onderhoud aan de systemen
zijn van invloed op gemeenschappelijke doelstellingen, zoals de emissies van de
afvalwaterketen en het voorkomen van water op straat. Er sprake is van een grote mate van
verwevenheid tussen de activiteiten van de gemeenten en het waterschappen.
B) Bij de instrumenten van de actoren kan onderscheid gemaakt worden tussen:
1. Instrumenten met beperkte werking. De effecten blijven beperkt tot een enkele activiteit en
actordoelstelling. Deze instrumenten hebben dus geen invloed op de activiteiten van de overige
uitvoerende actoren. Het betreft de financiële instrumenten van de actoren, zoals de
leidingwaterprijs, het rioolrecht en de zuiveringsheffing.
2. Instrumenten met brede werking. De effecten beïnvloeden meerdere activiteiten en
doelstellingen van de uitvoerende actoren. Bijvoorbeeld de overheidsinstrumenten voor
waterbesparing, zoals voorlichting en subsidies voor waterbesparende acties, de
afkoppelbudgetten die gemeenten vrij maken voor de uitvoering van plannen om regenwater
van de rioolsystemen af te koppelen .
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C) De instrumenten van de besturende actoren bepalen de randvoorwaarden voor de uitvoering van
de activiteiten. De eisen komen voort uit wet en regelgeving, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, de
Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De
uitvoerende actoren beschikken voornamelijk over de financiële instrumenten en de eigen
instrumenten t.b.v. de controle over de activiteit.
D) De externe omgevingsfactoren beïnvloeden alle activiteiten en daarmee de doelstellingen en de
prestaties van de actoren . De hoeveelheid neerslag en verdamping zijn de belangrijke externe
invloedsfactoren.
2.3.2. Realisatie actordoelstellingen, inzet van instrumenten en effecten
De onderzoeksvraag, "op welke wijze kunnen de actoren de eigen doelstellingen het beste realiseren
en leidt dit tot verschil van inzicht over de inzet van de instrumenten tussen de actoren?", is door
middel van modelanalyses onderzocht. 6)
Met het causale model is onderzoek gedaan naar de mate waarin de actoren de wederzijdse
doelstellingen kunnen beïnvloeden en afhankelijk zijn van elkaar. Dit is gedaan door achtereenvolgens
7
te bepalen in welke mate: )
1. ledere actor zijn doelstellingen kan realiseren met de eigen instrumenten.
2. De doelbereiking van de waterbedrijven kan worden beïnvloed door de instrumenten de
gemeenten, de waterschappen en de rijksoverheid.
3. De doelbereiking van de waterschappen kan worden beïnvloed door de instrumenten de
gemeenten, de waterbedrijven en de rijksoverheid.
4. De doelbereiking van de rijksoverheid kan worden beïnvloed door de instrumenten van de
waterbedrijven, de gemeenten en de waterschappen.
5. De doelbereiking van de gemeenten kan worden beïnvloed door de instrumenten van de
waterschappen, de waterbedrijven en de rijksoverheid.
Voor het bepalen van de invloed van de instrumenten van de andere actoren op de doelbereiking van
de te onderzoeken actor, zijn bij de 28 t/m de 58 analyse de volgende twee varianten onderzocht:
A. Welke invloed hebben de instrumenten van de overige actoren op de doelbereiking van de te
onderzoeken actor?
B. Wat is het effect van de instrumenten van de overige actoren op de doelbereiking van de te
onderzoeken actor, als deze instrumenten ingezet worden ten behoeve van de eigen doelstellingen
bepaald bij de analyse volgens punt 1? Bij deze variant wordt duidelijk of sprake is van positieve,
negatieve of geen invloed.
De consument is niet bij deze analyses betrokken, vanwege het feit deze actor zeer beperkte
mogelijkheden heeft om de doelstellingen te beïnvloeden. De consument is afhankelijk van de
uitvoerende ketenactoren, alleen zijn consumptiegedrag heeft directe invloed op de activiteiten en
doelstellingen van de ketenactoren.
De analyses hebben een interessant beeld opgeleverd van de mate waarin de actoren de
doelbereiking van elkaar kunnen beïnvloeden. De doelbereiking is per actor uitgedrukt in een
percentage, waarbij 100% staat voor "alle doelen bereikt". De analyseresultaten zijn in een
netwerkschema weergegeven {zie Figuur 4). De invloed van een actor op de doelbereiking van een
beïnvloedbare actor is door middel van een pijl en een indicatie van de sterkte van het verband
weergegeven.

6
7

)
)

Voor de analyses is gebruik gemaakt van de modelleersoftware voor "Dynamic Actor Network
Analysis" DANA van de TUDelft, zie www.dana.tudelft.nl.
Voor de uitgebreide beschrijving zie paragraaf 2.6 e.v. deelrapport 3 "Causale analyse".
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Figuur 4 Resultaten analyses onderlinge invloeden op doelstellingen actoren.
De figuur is het resultaat van de modelanalyses voor het huidige systeem van de waterketen met zijn
actoren, doelstellingen en instrumenten. Bij het resultaat moet een belangrijke kanttekening worden
geplaatst. De aangegeven invloeden wijzigen en ook nieuwe invloeden kunnen ontstaan, als het
systeem of de doelstellingen van de actoren veranderen.
Bij de figuur moet het volgende worden toegelicht:
A. De waterbedrijven hebben geen invloed op de doelbereiking door de gemeenten en de
waterschappen. Omgekeerd is evenmin sprake van invloed. Bij dit laatste moet een nuancering
worden geplaatst: In uitzonderingssituaties, waarbij de kwaliteit van het oppervlaktewater en
grondwater verslechtert door de emissie van de afvalwaterketen, zullen de doelstellingen van de
waterbedrijven negatief worden beïnvloed door de activiteiten van de afvalwaterketen. De
waterproductiekosten zullen namelijk toenemen naarmate de bron meer vervuild is. Dit kan hogere
bedrijfskosten veroorzaken en de watertarieven beïnvloeden.
B. De doelbereiking van de waterbedrijven wordt nogal beïnvloed door de rijksoverheid. De
rijksoverheid streeft naar lage watertarieven. De waterbedrijven streven naar een
kostendekkendheid, die voldoende is voor de bedrijfsvoering. Hoe scherper de eisen van de
rijksoverheid hoe meer kosten ontstaan, die leiden tot hogere watertarieven. Verder is
geconstateerd dat de rijksoverheid met name de doelstellingen van de waterbedrijven om de
bedrijfskosten te beperken, onder druk kan zetten door de instrumenten grondwaterheffing en
waterbesparende campagnes.
C. De rijksoverheid kan haar doelbereiking maar ten dele met de eigen instrumenten beïnvloeden.
Voor veel doelstellingen is de rijksoverheid afhankelijk van de prestaties van de uitvoerende
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actoren. Het gaat daarbij om de prestaties om de maatschappelijke kosten te beperken, de
kwaliteit van het drinkwater en het gezuiverde afvalwater te verbeteren en de emissies van de
afvalwaterketen te verminderen. De rijksoverheid heeft de instrumenten om de prestaties te
reguleren door grenswaarden vast te stellen (o.a. middels de Leidingwaterwet, de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater en maatregelen van bestuur), of kan deze trachten te verbeteren
door subsidies en voorlichtingsinstrumenten in te zetten (waterbesparing en afkoppelsubsidies voor
regenwater). De mate van doelbereiking wordt echter bepaald door de prestaties van de
uitvoerende actoren. De rijksoverheid is daarbij afhankelijk van de inzet van de instrumenten van
de uitvoerende actoren. De overheidsdoelen kunnen beter behaald worden door:
1. Het afkoppelen van verhard schoon oppervlak van het inzamelsysteem. Door hiervoor
gemeentelijke middelen vrij te maken, kan een aanzienlijk positief effect op de
emissiedoelstellingen worden bereikt.
2. De kosten voor het rioolbeheer en zuiveringsbeheer te beperken door efficiency verbeteringen.
Dit heeft een positief effect op de maatschappelijke lasten en emissie van de keten.
3. Het afkoppelen van schoon regenwater leidt tot lagere zuiveringskosten. Dit effect kan verklaard
door het feit dat minder omvangrijke systemen nodig zijn en de systemen tevens efficiënter
worden benut.
D. De doelstellingen van de gemeenten en waterschappen zijn nogal afhankelijk van elkaars gedrag.
In een eerder stadium is aangegeven, dat er veel interacties zijn tussen de activiteiten inzamelen
en zuiveren. Bij de analyses is nu geconstateerd dat de mate waarin de zuiveringsdoelstellingen
van de waterschappen worden gehaald, nogal wordt beïnvloed door de instrumenten van de
gemeenten. Omgekeerd heeft het waterschap invloed op de gemeentelijke doelbereiking voor wat
betreft de inzameltaak, zij het in mindere mate. Per actor is het volgende geconstateerd:
1. De gemeenten kunnen vrij zelfstandig de doelstellingen met de eigen instrumenten realiseren.
De instrumenten van de rijksoverheid beïnvloeden de doelbereiking door de gemeenten in
negatieve zin. Met name aanscherping van de criteria voor rioolinhoud (meer bergen),
scherpere eisen voor de sanering van ongezuiverde lozingen en het afkoppelen van regenwater
drukken de gemeentelijk doelbereiking t.a.v. de beperking van de kosten voor het rioolbeheer.
De kostendekkendheid zal afnemen, met als gevolg dat de rioolrechten zullen stijgen.
2. Het waterschap kan in beperkte mate met de eigen instrumenten de doelstellingen realiseren.
De invloed van de gemeentelijke inzameltaak is groot. Bij de analyses is gebleken dat
gemeenten mogelijk het onderhoud van het riool en het investeren in berging in het riool kunnen
beperken om een stijging van de rioolrechten te voorkomen. Dit kan de doelbereiking door het
waterschap onder druk zetten, omdat de zuiveringsprestaties en daarmee de
emissiedoelstellingen moeilijker zijn te realiseren.
Het resultaat van het onderzoek is dat de waterbedrijven en gemeenten goed in staat zijn de eigen
doelstellingen te realiseren. De gemeenten hebben nogal wat invloed op de prestaties van de
waterschappen. De inzameltaak beïnvloedt in sterke mate de zuiveringstaak. De rijksoverheid kan,
door strengere normen op te leggen, de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen dwingen de
prestaties te verbeteren. Het gevolg hiervan is wel dat de maatschappelijke lasten kunnen stijgen.
Het gaat in de waterketen om het zoeken naar de beste inzet van de financiële middelen om de
waterkwaliteit- en milieudoelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Daartoe is het
noodzakelijk de inzet van de instrumenten onderling af te stemmen in die situaties waar sprake is van
gemeenschappelijke invloed op de ketendoelstellingen.
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2.4. Onderzoek benchmarks
De benchmarks van de waterbedrijven, de gemeentelijke rioleringszorg en de zuiveringstaak van de
waterschappen zijn onderzocht. Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is benchmarking nu eigenlijk?
2. Hoe zijn de huidige benchmarks van de ketenschakels samengesteld?
3. Wat zijn de verwachte effecten van de huidige benchmarks op het functioneren van de
waterketen?
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de vergelijking van de doelstellingen van de actoren
met de prestatie-indicatoren in de benchmarks. De tweede onderzoeksvraag gaat hierop in. De
resultaten van het onderzoek zijn hieronder per onderzoeksvraag samengevat. Het complete
onderzoek is beschreven in deelrapport 4 "Onderzoek huidige benchmarks in de waterketen".
2.4.1. Definitie benchmarking en uitwerking binnen de waterketen
Voor dit onderzoek is allereerst nagegaan, wat benchmarking nu eigenlijk is. Uit literatuuronderzoek is
de volgende definitie naar voren gekomen:
Benchmarking is het doorlopende proces van het afmeten van onze producten, diensten en praktijken
tegen de sterkste concurrenten, of die bedrijven die als industriële leiders worden erkend 8 ).
Bij deze definitie wordt uitgegaan van concurrenten. In de waterketen is echter sprake van monopolies
binnen regio's. Er zijn meerdere actoren die onderling vergelijkbare activiteiten uitvoeren binnen de
ketenschakels. ledere actor heeft echter zijn eigen verzorgingsgebied. Er zijn prestatievergelijkingen
mogelijk binnen de "actorgroepen" waterbedrijven, gemeenten en waterschappen en daarmee kan
een vorm van onderlinge prestatievergelijking door middel van benchmarking worden toegepast.
Voor een goede prestatiemeting is het gewenst zowel de effectiviteit als de efficiency te meten.
Daarmee wordt bedoeld, de mate van doelbereiking en met welke inzet van middelen zijn de doelen
tot stand komen. Dit kan worden verduidelijkt met het volgende voorbeeld: Bij de activiteit zuiveren
van afvalwater is het gewenst de hoeveelheid restvervuiling, die gedurende een periode wordt
geloosd, te meten en te kunnen relateren aan het effect op de kwaliteit van het oppervlakte water.
Hiermee wordt de effectiviteit bedoeld. Daarnaast is het nodig de inspanning te meten, die voor de
activiteit nodig is geweest in de vorm van het zuiveringsrendement, de kosten per hoeveelheid en de
gebruikte hoeveelheden hulpstoffen etc. Het gaat dan om de vraag, hoe efficiënt is het doel
gerealiseerd?
Het instrument benchmarking kan op een "harde" en "zachte" wijze worden toegepast. Bij de harde
wijze wordt het instrument overwegend eenzijdig toegepast door prestatie-eisen op te leggen en te
interpreteren zonder eventuele achtergrondinformatie over de omstandigheden er bij te betrekken. Dit
kan bij eenvoudige activiteiten toegepast worden, die vrij ongevoelig zijn voor externe factoren en met
weinig specifieke kennis en vaardigheden worden uitgevoerd. In de waterketen is sprake van een
complexe situatie, zoals geconstateerd is bij de systeemanalyse. De activiteiten lenen zich daarom
niet voor deze vorm van benchmarking.
De "zachtere" wijze van toepassing van het instrument kenmerkt zich door het meewegen van de
externe invloeden op de prestaties. Het instrument krijgt een tweezijdig karakter door de
communicatie over de prestaties en de omstandigheden. Bij deze wijze van benchmarking zijn
principes als vertrouwen en interactie, inhoud en variëteit, dynamiek en levendigheid belangrijke
elementen om het proces van benchmarking te doen slagen 9 ). Een belangrijke voorwaarde voor deze
vorm van .benchmarking is een zekere mate van "sense of urgency": De betrokken actoren moeten
overtuigd zijn dat er op relatief korte termijn verbetering kan en zou moeten worden bewerkstelligd.
De tweezijdige vorm van benchmarking doet meer recht aan de complexiteit van de waterketen .
8
9

)
)

Camp, C., Benchmarking pagina 231.
Bruijn, H, de, Prestatiemeting in de publieke sector.
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2.4.2. Samenstelling huidige benchmarks
De actoren in de waterketen hebben ieder voor de eigen activiteit een benchmark ontwikkeld. In de
rapportages en tijdens de overleggen met de actoren is als reden voor het toepassen van
benchmarking opgegeven:
1. De eigen prestaties verbeteren.
2. De prestaties extern kunnen verantwoorden.
De prestatieverbetering kan tot stand komen door leerprocessen, die op gang komen bij het onderling
vergelijken van de activite iten en werkmethoden. De externe verantwoording vindt plaats door de
prestaties inzichtelijk te maken voor de belanghebbenden en toe te lichten.
Voor het onderzoek is het noodzakelijk na te gaan welke prestatiemeting de benchmarks omvatten.
Daartoe zijn de benchmarkrapportages op hoofdlijnen onderzocht en gesprekken met de actoren
gevoerd. De opgenomen benchmark prestatie-indicatoren zijn vergeleken met de doelstellingen van
de actoren die bepaald zijn bij de actorenanalyse. Verwacht mag worden dat deze met elkaar
overeenkomen. Het onderzoek heeft per actor tot de volgende resultaten geleid:

1. Benchmark "water in zicht" Vewin.
De benchmark van de waterbedrijven is in 1997, 2000 en 2004 uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn
de rapportages van 1997 en 2000 benut. De benchmarks geven een redelijk compleet beeld en
komen grotendeels overeen met de eerder geïdentificeerde actordoelstellingen. De beoordeling is
beperkt gebleven tot de publieksrapportages. De achterliggende informatie werd niet beschikbaar
gesteld voor het onderzoek. De resultaten van de vergelijking met de doelstellingen zijn
weergegeven op bijlage 1 van de deelonderzoek 4. De belangrijkste verschillen zijn:
1.1
De leveringszekerheidsdoelstelling ontbreekt. De actor heeft gemeld dat de doelstelling in de
benchmark 2004 zal worden verwerkt.
1.2 De financiële doelstelling is beperkt tot de tarieven. De prestatie-indicatoren in de
benchmark geven niet aan hoe efficiënt geproduceerd wordt.
1.3 De d ienstverleningsdoelstellingen zijn gemeten door een enquête. Het Vewin geeft aan dat
er geen normen zijn voor de dienstverlening. Derhalve is er ook geen intern systeem voor
deze doelstelling ontwikkeld.
2. Benchmark "het riool vergeleken" Rioned.
De pilot benchmark voor de rioleringszorg is in de beginfase van ontwikkeling en beperkt
uitgevoerd. Aan de benchmark heeft een groep van 39 gemeenten deelgenomen. De resultaten
van de vergelijking met de eerder geïdentificeerde actordoelstellingen zijn weergegeven op
bijlage 2 van deelonderzoek 4. Bij die vergelijking is geconstateerd dat:
2.1
De hoofddoelstellingen van de actor (Toereikende inzameling afvalwater, Goede
rioolsystemen, Lage milieubelasting, Lage kosten, Tevreden klanten) niet in de benchmark
voorkomen. Er worden randprocessen gemeten, waarvan gehoopt mag worden dat deze
merkbaar bijdragen aan de hoofddoelstellingen. Het gaat om inzichtfactoren in de
onderhoudssituatie en planrealisatie van de doelstellingen.
2.2 De financiële doelstellingen ontbreken, alleen de reinigingskasten per kilometer riolering
worden gemeten. De benchmarkrapportage geeft aan dat geen goed inzicht te verkrijgen is
uit de financiële gegevens bij de gemeenten. Er is geen beeld van de kostendekkendheid
van de inzameltaak.
2.3
Het feitelijk functioneren van het inzamelsysteem wordt niet gemeten. Dit betekent dat geen
beeld gevormd kan worden van belangrijke doelstellingen, die te maken hebben met de
emissies uit de rioolstelsels, het optreden van water op straat en storingen.
3. Benchmark "bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer" Unie van Waterschappen.
De rapportages van de benchmarks van de zuiveringsbedrijven zijn in 1999 en 2002 uitgevoerd en
benut voor het o nderzoek. Bij de vergelijking met de eerder geïdentificeerde actordoelstellingen is
gebleken dat de benchmark ten dele voorziet in het meten van die doelstellingen. De resultaten
van de vergelijking zijn weergegeven op bijlage 3 van de deelonderzoek 4. De belangrijkste
versebillen zijn:
3.1
Bij de hoofddoelstelling een "goed functionerend zuiveringsproces" ontbreken de
doelstellingen die te maken hebben met storingen, het vrijkomen van afvalstoffen, de invloed
van regenwater op de zuiveringsprestaties.
3.2
Bij de financiële doelstellingen ontbreekt het inzicht of de heffingen de kosten dekken, de
doelstelling ten aanzien van lage investeringkosten en de effecten van overige inkomsten.
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3.3

De doelstellingen voor de klanttevredenheid zijn door middel van een enquête gemeten.
Evenals bij de waterbedrijven ontbreekt een meetsysteem. Er is voor groepen klanten
gemeten. De rapportages geven geen beeld van de doelstellingen die te maken hebben met
de klachtafhandeling, doorlooptijd aansluitaanvragen en het percentage klachten.

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de benchmarks nog niet compleet zijn, omdat sommige
doelstellingen niet of incompleet worden gemeten. De benchmarks zijn in meer of mindere mate in
ontwikkeling. De actoren bevestigen dat ook en geven prioriteit aan de verdere verbetering van de
eigen benchmarks. Pas daarna kan een onderzoek worden gestart naar de eventuele meerwaarde
van afstemming of integratie met de andere benchmarks.
Er is geen structuur aangetroffen voor het delen van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van
gemeenschappelijke componenten voor de benchmarks. De afzonderlijke actoren geven prioriteit aan
de eigen benchmark.
2.4. 3. Effecten huidige benchmarks op het functioneren van de waterketen

De onderzoeksvraag over de effecten van de huidige benchmarks op het functioneren van de
waterketen, is door het stadium van ontwikkeling de benchmarks moeilijk te beantwoorden. De
vergelijking met de doelstellingen heeft duidelijk gemaakt dat de benchmarks nog niet alle
doelstellingen meten. Hierdoor is een a nalyse met het causale model naar de effecten niet mogelijk en
kunnen geen resultaten worden verkregen.
Geconstateerd is dat de huidige benchmarks niet de informatie geven over de prestaties t.a.v. de
rijksoverheid ketendoelstellingen. Dit is voor de hoofddoelstellingen geïllustreerd in de onderstaande
figuur en op bijlage 4 van het deelonderzoek uitgebreid weergegeven.

Goed functionerde
afvalwaterverwerking

Lage
milieu belasting

Verklaring toegepaste kleurmarkeringen bij de doelstellingen

Doelstelling niet volledig
opgenomen in benchmark

Figuur 5 Visualisatie vergelijking ketendoelstellingen in relatie tot benchmark informatie

Uit de figuur blijkt dat alleen de kwalite it van het drinkwater volledig in de benchmark is opgenomen.
De benchmarks geven gedeeltelijk informatie over de ketendoelstellingen "goed functioneren van de
afvalwaterketen" en "lage milieubelasting" en geen informatie over de ketendoelstellingen
"leveringszekerheid" van de drinkwatervoorziening en de "maatschappelijke lasten" van het systeem.
De resultaten maken duidelijk dat de benchmarks in dit stadium van ontwikkeling niet voorzien in de
gewenste informatie over het functioneren van de waterketen.
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2.5.

Eindconclusie
Het besturen van de waterketen is een complexe aangelegenheid. De actoren in de waterketen
voeren taken uit die specialistisch van aard zijn, een professioneel karakter hebben en te maken
hebben met specifieke gebiedskenmerken. Er zijn veel actoren betrokken bij de uitvoering van de
ketentaken, productie en distributie van drinkwater en het inzamelen en zuiveren van het afvalwater.
De waterbedrijven, gemeenten en waterschappen hebben ieder hun eigen doelstellingen en
instrumenten voor deze taken.
De causale analyse heeft duidelijk gemaakt dat de actoren in zekere mate afhankelijk zijn van elkaar.
Met name in de afvalwaterketen is een sterke verwevenheid geconstateerd tussen de doelstellingen
en de instrumenten voor de uitvoering van de activiteiten.
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn op de hoofdvraag van dit onderzoek, "Kan door het
sturingsinstrument benchmarking het functioneren van de waterketen worden verbeterd?", de
volgende antwoorden geformuleerd:
1. De huidige benchmarks van de waterbedrijven, gemeentelijke rioleringszorg en zuiveringstaak van
de waterschappen zijn onvoldoende ontwikkeld om een goed inzicht in het functioneren van de
waterketen te geven. De reden hiervan is, dat niet alle relevante doelstellingen zijn opgenomen. De
benchmarks geven daardoor onvoldoende informatie over de prestaties van de actoren t.a.v. de
belangrijke ketendoelstellingen, die de basis zijn voor het functioneren van de waterketen. Met
name ontbreekt samenhangende informatie m.b.t. de milieubelasting, de leveringszekerheid van
de leidingwatervoorzieningen, het functioneren van de afvalwaterketen en de maatschappelijke
lasten.
De benchmarks van de waterbedrijven en de zuiveringsbedrijven zijn verder ontwikkeld dan de
benchmark in de rioleringszorg. De benchmarks voorzien niet in de informatie over de prestaties op
het gebied van de betrouwbaarheid van de voorzieningen,en geven een incompleet beeld van de
financiële prestaties. Daarnaast worden doelstellingen gedeeltelijk gemeten, omdat in een aantal
gevallen de aspecten efficiency of effectiviteit onderbelicht zijn. Dit speelt bijvoorbeeld bij de
emissiedoelstellingen van de afvalwaterketen.
2. De actoren stellen eerst de eigen benchmarks te willen ontwikkelen, alvorens aan onderlinge
afstemming en integratie wordt gedacht. Er is met andere woorden geen "sense of urgency" om de
benchmarks beter op elkaar af te stemmen en eventueel gemeenschappelijke doelstellingen op te
nemen. Er is in dit stadium van benchmarking onvoldoende draagvlak voor een bredere toepassing
van het instrument op ketenniveau. De verwachting is dat, als deze autonome ontwikkeling van de
huidige benchmarks doorzet, het inzicht in het functioneren van de waterketen niet zal verbeteren.
Er is sprake van eilandvorming als iedere ketenschakel doorgaat met de ontwikkeling van de eigen
benchmark, waar geen gemeenschappelijke ketendoelstellingen in opgenomen zijn.
De noodzaak van afstemming van de benchmarks wordt groter naarmate het huidige
ontwikkelproces verder gaat. Om te voorkomen dat ketendoelstellingen negatief worden beïnvloed,
is het noodzakelijk dat de actoren inzicht ontwikkelen in de invloed die ze hebben op deze
doelstellingen en mede verantwoordelijk worden gemaakt voor de prestaties. Dit is specifiek van
belang voor de doelstellingen van de rijksoverheid en de zuiveringstaak van het waterschap. Beide
actoren zijn met name afhankelijk van de prestaties van de gemeentelijke inzameltaak.
3. Er moeten afwegingen worden gemaakt tussen de gemeenschappelijke ketendoelstellingen op het
gebied van de kosten, de waterkwaliteit en de milieubelasting. Hier liggen mogelijkheden voor een
bredere toepassing van het instrument benchmarking. Het instrument kan, bij voldoende
bereidheid van de actoren, worden ontwikkeld van een verantwoording- en leermechanisme voor
de prestatieverbeteringen van de afzonderlijke ketenschakels, naar een instrument waarmee de
gemeenschappelijke ketendoelstellingen kunnen worden verbeterd. Het instrument kan een rol
spelen bij een leer- en verantwoordingsproces voor het zo goed mogelijk realiseren van de
genoemde publieke belangen. De rijksoverheid staat borg voor deze belangen, waar de
ketenactoren een belangrijke uitvoeringsrol in hebben. Het sturingsinstrument kan in deze situatie
bijdragen aan het verbeteren van het functioneren van de waterketen. Dit kan door het stimuleren
van o.a. efficiency verbeteringen. De eenzijd ige sturingsinstrumenten, zoals de wet- en
regelgeving, voorzien namelijk niet in efficiency prikkels.
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De huidige situatie van benchmarking leidt niet tot beter functioneren van de waterketen. De
afzonderlijke benchmarks geven de rijksoverheid een incompleet beeld over het functioneren van de
waterketen. Veel ketendoelstellingen ontbreken en de efficiency van de uitvoering van de taken wordt
onvolledig gemeten. Pas als de ketendoelstellingen van de rijksoverheid onderdeel gaan uitmaken
van de benchmarks en de fase en kwaliteitsverschillen worden opgeheven, is het een belangrijk
sturingsinstrument.

2.6. Aanbevelingen
Naast de conclusies van het onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld, om het functioneren van de
waterketen te verbeteren. De aanbevelingen gaan uit van de passages die in de rijksvisie over
benchmarking zijn opgenomen en in de inleiding genoemd zijn.
A. De stelling "er bestaat een groot faseverschil tussen de benchmarks in de waterketen" wordt door
het onderzoek bevestigd. De benchmarks zijn niet gelijktijdig opgezet, hebben daardoor
faseverschillen en voorzien onvolledig in de werkelijke benodigde informatie over de prestaties die
van belang zijn voor het functioneren van de waterketen. Het verschil in ontwikkeling tussen
enerzijds de benchmark bij de waterbedrijven en anderzijds de pilot benchmark in de rioleringszorg
is groot. Aanbevolen wordt de kwaliteit van de benchmarks te verbeteren door de verdere
ontwikkeling ervan actief te stimuleren, de geconstateerde benchmarkfaseverschillen te reduceren
en te onderzoeken of gemeenschappelijke doelstellingen (bijv. de emissiedoelstellingen in de
afvalwaterketen en de financiële doelstellingen) in de benchmarks kunnen worden opgenomen ..
B. Een andere belangrijke passage is: "Afhankelijk van het succes waarmee het instrument wordt
ingezet door de actoren, zal in een later stadium worden bekeken het instrument voor alle schakels
in de keten verplicht te stellen. Daarnaast wordt bezien of op langere termijn toegewerkt moet
worden naar een integrale (afval)waterketen benchmark".
Aanbevolen wordt dat de rijksoverheid zich beter proactief dan reactief kan opstellen ten aanzien
van de ontwikkeling van de benchmarks. De onder punt A genoemde aanbeveling om de
ontwikkeling van de benchmarks te stimuleren, moet aangevuld worden met het richting geven aan
de ontwikkeling, om de indicatoren voor de ketendoelstellingen op te nemen. Dit heeft de volgende
redenen:
1. Het terugdraaien en aanpassen van de door de actoren ontwikkelde benchmarks kan worden
voorkomen, als blijkt dat de benchmarks niet tot het gewenste effect leiden van het beter
functioneren van de waterketen. Het achteraf wijzigen van de benchmarks en het opleggen van
verplichtingen, kost meer inspanning en zal het draagvlak voor het instrument niet ten goede
komen.
2. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat voortzetting van de autonome ontwikkeling van de
benchmarks eilandvorming stimuleert en de keten mogelijk minder goed gaat functioneren. Op
dit moment is de situatie nog zo dat de benchmarks in ontwikkeling zijn en niet alle
actordoelstellingen bevatten. Indien de ontwikkeling doorgaat en de ontbrekende doelstellingen
worden opgenomen, dreigt het gevaar dat actoren geen rekening houden met de onderlinge
afhankelijkheden. De doelstellingen waar ze gemeenschappelijk verantwoordelijk voor zijn,
zullen niet optimaal worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld leiden hogere maatschappelijke
lasten dan noodzakelijk is, een hogere milieubelasting en een afnemende betrouwbaarheid van
de voorzieningen.
Met name in de afvalwaterketen is geconstateerd dat er vele afhankelijkheden zijn, die vragen
om onderlinge afstemming. Dit moet ook in de benchmarks bij de beide partijen terug te vinden
zijn. In de huidige situatie is hier nog geen sprake van.
3 . De mogelijkheid ontstaat het instrument te ontwikkelen tot een tweezijdig sturingsinstrument
voor de waterketen, waarmee op langere termijn de effecten van beleidsinstrumenten op het
functioneren van de waterketen beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld ten
aant ien van subsidie maatregelen voor het afkoppelen, maar ook de aanscherping van
wettelijke eisen en de financiële gevolgen hiervan.
4. De leereffecten van het instrument blijven niet beperkt tot het beter behalen van de eigen
actordoelstellingen, maar worden verruimd tot het ontstaan van inzicht in effecten op de
beïnvloedbare doelstellingen van de andere actoren. Dit treedt op als de gemeenschappelijke
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doelstellingen worden opgenomen in de benchmarks. De invloed van de eigen activiteiten op de
doelstellingen van de afhankelijke actoren wordt zichtbaar. Het noodzaakt tot uitwisseling van
informatie over de gemeenschappelijke doelstellingen, waarmee op termijn kennis wordt
ontwikkeld.
Naast de aanbevelingen in het kader van de passages in de rijksvisie, leidt het onderzoek ook tot de
volgende twee aanbevelingen:
1. De rijksoverheid zou in samenwerking met de ketenschakels verder onderzoek moeten doen naar
een bredere toepassing van benchmarking dan de huidige vorm per ketenschakeL Dit om het
functioneren van de (afval)waterketen beter inzichtelijk te maken. Het succes van het instrument is
afhankelijk van het belang welke de actoren er wederzijds aan hechten. Indien er in voldoende
mate consensus is over de toepasbaarheid van het instrument benchmarking, kan de sturing van
de waterketen van de huidige overwegend eenzijdige vorm naar een tweezijdige vorm ontwikkelen.
2 . Verwacht mag worden dat het traject, van het ontwikkelen van de benchmarks en de
leerprocessen die daarbij een rol spelen, veel tijd gaat kosten. Hoe grootschaliger de afstemming
van de benchmarks en de eventuele integratie van de benchmarks in de afvalwaterketen
aangepakt wordt, hoe moeilijker en ook langduriger het proces van ontwikkeling van het instrument
zal verlopen. Een aanbeveling is met een aantal kleinschalige projecten te starten. Dit kan
bijvoorbeeld door in een aantal beheergebieden van betrokken organisaties een pilot integrale
afvalwaterketenbenchmark op te starten. Voorwaarde voor het slagen is dat actoren open staan
voor het proces en bereidwillig moeten zijn te participeren. Deze aanpak kan leiden tot een "sense
of urgency", die benodigd is voor het ontwikkelen van het sturingsinstrument.

Bladzijde 25

Hoofdrapport Benchmarlling in de Waterlleten.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
19 maart 2006.

3.

Aandachtspunten toepassing benchmarking
In aansluiting op de conclusie van het onderzoek worden in dit afsluitende hoofdstuk een aantal
belangrijke aandachtspunten op een rij gezet voor de toepassing van benchmarking in de waterketen.
Een aantal aandachtspunten zijn bij de deelonderzoeken reeds genoemd en hier samengevat.

3.1 . Acceptatie binnen organisaties.
Het succes van het instrument staat of valt met de interne acceptatie binnen de organisaties . In
bestuurlijke zin kan er overeenstemming zijn over de toepassing van benchmarking. Binnen de interne
organisaties moet het instrument ook leven. Voor de organisatieonderdelen is het van belang de
indicatoren e n de invloed die ze daarop hebben te kennen en samen te werken aan
gemeenschappelijke doelstellingen. Het verplicht aanleveren van het benodigde cijfermateriaal om
prestaties te bepalen, zonder verdere betrokkenheid bij de prestatiemetingen en de interpretaties, kan
tot perverse effecten leiden en toegevoegde waarde van het instrument teniet doen. De "sense of
urgency" en de ontwerpprincipes waarvan draagvlak en vertrouwen binnen en tussen de organisaties
een zeer belangrijke is, bepalen de toegevoegde waarde van het instrument voor het functioneren van
de waterketen.

3.2. Implementatietraject
Het proces van benchmarken is iets wat moet groeien in de zin van "door een zelflerend vermogen
ontwikkelen". Het traject van ontwerp, implementatie en het leerproces vraagt de nodige tijd en
aandacht. Er kan daarom niet direct resultaat van het instrument worden verwacht. Een nader
onderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing van het instrument kan noodzakelijk zijn, als
actoren dit eisen. Bijvoorbeeld door een studie naar de verwachte efficiencyverbeteringen en door
kosten/batenafwegingen.

3.3. Onderhoud instrument.
Benchmarking is een dynamisch proces. Het instrument vraagt om onderhoud e n aanpassing in
reactie op bijvoorbeeld veranderende bestuurlijke en technische ontwikkelingen. Doelstellingen zijn
aan verandering onderhevig en ook het systeem van de waterketen kan veranderen, bijvoorbeeld als
de keten meer gesloten wordt en gebru ik gemaakt wordt van het gezuiverde afvalwater als grondstof
voor de waterproductie. De activiteiten van de actoren kunnen veranderen door andere technologie en
externe invloeden. De benchmarks moeten meeliften met deze ontwikkelingen, wat noodzaakt tot
regelmatige bijstelling van de prestatie-indicatoren.

3.4.

Instrument naast reguliere instrumenten.
Het instrument vult de huidige overwegend eenzijdige sturingsinstrumenten in de keten aan; het
vervangt deze niet. De meerwaarde is dat het instrument mogelijkheden schept inzichtelijk te maken
hoe gepresteerd wordt en verbeterprocessen op gang brengt. De grenswaarden, die de wet en
regelgevende instrumenten stellen aan diverse aspecten van het functioneren van de waterketen,
worden niet vervangen door het instrument.
Verder zijn in de waterketen diverse vormen van samenwerking en afstemming gaande tussen
individuele actoren. Vaak gebaseerd op lokale omstandigheden, waar gezamenlijk problemen op
deelaspecten worden opgelost, bijvoorbeeld de studies en uitwerkingen ten behoeve van het
realiseren van de emissiereductie in de afvalwaterketen (de zogenaamde basisinspanning),
afvalwaterakkoorden en samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud en bouwprojecten.
Deze vormen van samenwerking vinden op vrijwillige basis plaats, omdat er sprake is van win-winsituaties. Vaak is de inhoud beperkt tot deelaspecten van de activiteiten van de actoren. De voordelen
zijn naar buiten toe zijn vaak moeilijk inzichtelijk te maken. Het benchmarkproces maakt dit echter wel
mogelijk en kan ook hier een aanvullende waarde hebben op deze tweezijdige instrumenten.
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3.5. Kansen en bedreigingen
Het instrument benchmarking kan gezien worden als een aanvulling op reeds bestaande instrumenten
voor de sturing van de waterketen. Mogelijk kan het instrument op termijn de regelgeving en de
handhaving beperken, als actoren in voldoende mate het zelflerend vermogen hebben ontwikkeld om
de prestaties te verbeteren. Dit kan leiden tot minder regelgeving en handhaving door de sturende
actoren zoals de rijksoverheid en biedt de actoren een kans voor verdere professionalisering. Dit
naast de reeds genoemde kans tot verbetering van het inzicht in de effecten van beleidsmaatregelen,
zoals genoemd bij de aanbevelingen (punt B 3 en 4). De voorwaarde is wel dat de ontwikkeling van
het instrument op de juiste wijze plaatsvindt en wederzijds gedragen wordt door de actoren.
Er zijn echter ook risico's verbonden aan het instrument. Genoemd kunnen worden:
1. De cultuur binnen de waterketen is gebaseerd op eenzijdige sturing. Het overgaan naar tweezijdige
sturing vraagt een cultuuromslag, namelijk het ontwikkelen van leerprocessen om de eigen
prestaties te verbeteren. Binnen vrij traditioneel ingestelde organisaties, die met weinig
veranderingen te maken hebben, is dat een grote verandering.
2. Resultaten kunnen niet direct worden verwacht. Het leren omgaan met tweezijdige sturing is een
langdurig traject, wat de nodige inspanning vraagt. De processen binnen de organisaties moeten
namelijk veranderen om prestatiekengetallen te ontwikkelen en deze te leren interpreteren. Dit gaat
vaak met vallen en opstaan gepaard.
3. Er ontstaan wellicht mogelijkheden om prestaties anders voor te stellen dan ze werkelijk zijn. Hoe
verder de kennis zich ontwikkelt binnen de organisaties, hoe meer creativiteit wordt ontwikkeld om
de prestaties "positiever" voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.
4. Er kunnen minder gewenste effecten ontstaan, die buiten de scope van de benchmarks vallen en
ten gunste komen van de prestaties. Dit kan zich voordoen als de benchmarks niet tijdig worden
aangepast aan ontwikkelingen of niet compleet zijn. Met name in het ontwikkelstadium is het
noodzakelijk hier in samenwerking met de actoren op te letten. Het is dan ook belangrijk in de
beginfase de actoren niet op een harde wijze aan te spreken over de prestaties, maar ze de
gelegenheid te geven mee te werken aan de ontwikkeling van de prestaties en te analyseren
waarom prestaties mogelijk achterblijven.
De genoemde kansen en bedreigingen zijn op basis van inzicht en kennis van de waterketen tot stand
gekomen. Het is zeker geen compleet beeld. In alle stadia van het instrument komen situaties voor die
om bijstellingen vragen.

3.6. Vervolgtraject
Bij de aanbevelingen zijn reeds de nodige aandachtspunten genoemd om benchmarking binnen de
waterketen beter tot zijn recht te laten komen, dan nu het geval is. Als besloten wordt het instrument
benchmarking binnen de waterketen meer inhoud te geven, is het wenselijk dat de rijksoverheid, naast
het stimuleren, actief gaat participeren bij de ontwikkeling van de benchmarks. Een eerste stap is een
gezamenlijk platform op te zetten, waar de ervaring en kennis van de benchmarking met elkaar wordt
gedeeld en indicatoren worden ontwikkeld die algemeen toepasbaar zijn, zoals bijvoorbeeld ten
aanzien van klanttevredenheid.
Een tweede stap is een plan van aanpak in de vorm van een procesontwerp voor het vervolgtraject
samen te stellen met de betrokken actoren. Het doel van het procesontwerp is het functioneren van de
waterketen te verbeteren door de benchmarks te verbeteren en op elkaar af te stemmen, kennis uit te
wisselen en gemeenschappelijke indicatoren te ontwikkelen. Verder is het gewenst te werken aan het
integreren van de benchmarks in de afvalwaterketen. De gemeenschappelijke doelstellingen van de
afvalwaterketen behoren onderdeel uit te maken van een integrale afvalwaterketen benchmark.
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1.

Inleiding
Het onderzoek "Benchmarking in de Waterketen" bestaat uit vier deelonderzoeken en een
samenvatting in de vorm van een hoofdrapport Het eerste deelonderzoek betreft de systeemanalyse
van de waterketen. De analyse is belangrijk voor de beeldvorming van de waterketen .
Om de hoofdvraag van dit onderzoek, "Kan door het sturingsinstrument benchmarking het
functioneren van de waterketen worden verbeterd", te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk
een systeemanalyse uit te voeren van de waterketen. Daarbij komen de volgende onderzoeksvragen
komen aan de orde:
1. Wat is nu eigenlijk de waterketen en wat zijn de relaties met het watersysteem?
2. Uit welke schakels bestaat de waterketen en wat zijn de kenmerken?
3. Welke ontwikkelingen spelen in de waterketen?
4. Welke belangrijke elementen zijn benodigd voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van iedere
afzonderlijke ketenschakel?
Voor dit onderzoek is de volgende werkwijze gehanteerd:
•
Bij de eerste onderzoeksvraag is nagegaan, wat onder de waterketen en het watersysteem wordt
verstaan . Daarbij is voor de eenduidigheid van het onderzoek de nodige terminologie vastgelegd.
Literatuur is daarbij een bron van informatie geweest. Verder heeft de nodige vakkennis een rol
gespeeld bij de beschrijving\
•
Voor de tweede en derde onderzoeksvragen is literatuuronderzoek gedaan en zijn de nodige
internet websites geraadpleegd. Hierbij is informatie verzameld over de waterketen, specifiek de
kenmerken en ontwikkelingen binnen de keten.
•
Voor de vierde onderzoeksvraag is de verworven kennis van de eerste en tweede
onderzoeksvragen benut. Door redenatie en inzicht zijn systeemmodellen samengesteld van de
waterketen en de ketenschakels. Waar mogelijk zijn de modellen getoetst met contactpersonen
van de betreffende organisaties die binnen de ketenschakels functioneren. De modellen zijn
belangrijke analyse middelen voor het bepalen van de vraag, waar het functioneren van de
waterketen en zijn schakels door wordt bepaald.
De bovengenoemde werkwijze is in de hierna volgende hoofdstukken beschreven. De bevindingen
van het onderzoek zijn in het in samengevatte vorm in het hoofdrapport opgenomen.
Afbakening van het onderzoek
Het onderzoek "benchmarking in de waterketen" is beperkt tot de Nederlandse situatie. De
systeemanalyse is dan ook uitgevoerd voor de Nederlandse organisaties en hun activiteiten in de
waterketen.
De systeemanalyse is op hoofdlijnen uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de activiteiten binnen de
ketenschakels, de input, output, sturingsmogelijkheden en toegepaste middelen. Daarnaast komen de
interacties tussen de ketenschakels en het watersysteem aan de orde. Dit wordt nader verduidelijkt in
hoofdstuk 2 paragraaf 2.1.
Niet aan de orde komt, welke belang de actoren aan de activiteiten hechten. Dat onderzoek wordt
apart beschreven bij het onderzoek naar de actoren die betrokken zijn bij het functioneren van de
waterketen.

1
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2.

De waterketen
Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksvragen:
1. Wat is nu eigenlijk de waterketen en wat zijn de relaties met het watersysteem?
2. Uit welke schakels bestaat de waterketen en wat zijn de kenmerken?
3. Welke ontwikkelingen spelen in de waterketen?
De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor de beeldvorming van de waterketen.

2.1. Wat is de waterketen
De waterketen is een belangrijke infrastructurele voorziening voor de productie, distributie en
consumptie van drinkwater en het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Een goed functionerende
waterketen is van groot belang voor de volksgezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu. De
levering van voldoende zuiver drinkwater en het inzamelen en zuiveren van het afvalwater zijn
belangrijke taken, die door de ketenschakels binnen de waterketen worden uitgevoerd.
Ter verduidelijking geeft onderstaande figuur de waterketen en het omringende watersysteem
schematisch weer.
Watersysteem
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Figuur 1 Overzicht watersysteem en waterketen.
Toelichting figuur
De waterketen bestaat uit de volgende vier schakels: drinkwaterproductie, drinkwaterconsumptie,
afvalwaterinzameling en afvalwaterzuivering. De waterketen heeft interacties met het watersysteem .
Het watersysteem is de omgeving bestaande uit het geheel van oppervlaktewater, bodem en
grondwater. In de figuur is de scheiding tussen waterketen en watersysteem weergegeven door een
omringend kader.
De interacties van de ketenschakels en het watersysteem zijn weergegeven door in en uitgaande
pijlen van de schakels. De interacties betreffen de waterstromen ten gevolge van:
• Het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater voor de waterproductie, hieronder valt ook de
eigen productie bij de ketenschakel waterconsumptie.
• De directe lozingen van afvalwater door de huishoudens en bedrijven.
•
Het overstorten van rioleringen bij regenval.
• De lekkage van rioleringen. Dit kan leiden tot zowel intrede van grondwater in het riool als uittrede
van rioolwater naar de bodem en het grondwater.
• De toevoer van regenwater naar de riolering door de aansluiting van verhard oppervlak op het
rioler-ingssysteem.
De lozing van gezuiverd rioolwater op het oppervlaktewater.
•
De genoemde interacties zijn belangrijk voor het functioneren van de waterketen. In het vervolg van
dit onderzoek zal hier regelmatig op worden teruggekomen. Het onderzoek zal zich beperken tot alles
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wat binnen het kader van de waterketen valt en genoemde interacties naar het watersysteem , zoals
beschreven bij de afbakening van het deelonderzoek.
De waterstromen tussen de ketenschakels zijn in de figuur gelabeld met namen. Deze volgende
namen zijn voor de eenduidigheid van dit onderzoek vastgelegd:
Leidingwater. De waterbedrijven produceren en leveren leidingwater. Dit kan zowel drinkwater
•
als industriewater zijn . Incidenteel komt ook grijswater voor, wat aan de huishoudens wordt
geleverd en bedoeld is voor laagwaardige toepassingen.
• Afvalwater. Het water afkomstig van huishoudens en bedrijven wordt afvalwater genoemd . In de
praktijk wordt gesproken van huishoudelijk en industrieel afvalwater afhankelijk van de bron
van herkomst.
•
Rioolwater. Na de inzameling wordt de term rioolwater aangehouden. Dit is een mix van
huishoudelijk en industrieel afvalwatereventueel vermengd met regenwater. De samenstelling
is zeer divers en afhankelijk van de aansluitingen op het riool. Daarnaast varieert het aanbod per
gebied, tijdstip van de dag en het seizoen.
Kanttekeningen bij de figuur
1. Bij de ketenschakel waterproductie wordt onderscheid gemaakt in de afzonderlijke activiteiten
waterwinning, waterproductie en distributie. Deze activiteiten zijn in de figuur niet opgedeeld,
omdat de waterbedrijven verantwoordelijk zijn voor alle drie de activiteiten.
2. In de figuur is de consumptie van water als aparte ketenschakel opgenomen. Regelmatig wordt in
documenten deze schakel gemakshalve niet opgenomen. De rijksvisie op de waterketen (figuur 1
blz 2) geeft eveneens de schakel consumptie van water niet weer. De waterbehoefte van de
consumenten bepaalt echter in belangrijke mate de omvang en het functioneren van de
waterketen. Om deze reden maakt de ketenschakel onderdeel van het onderzoek uit.
3.

2 .2 .

Het inzamelen en zuiveren van rioolwater is verdeeld over twee partijen, namelijk de gemeenten
en de waterschappen. De beide activiteiten behoren tot de afvalwaterketen. In de figu ur is dit
weergegeven door een apart kader binnen de waterketen.

Kenmerken van de waterketen

2. 2.1. Wederzijdse afhankelijkheden en gebondenheid
Een algemeen kenmerk van ketens is, dat de ketenschakels onderling van elkaar afhankelijk zijn.
Veelal is de input van een ketenschakel afhankelijk van de output van de voorgaande ketenschakeL
Voorbeelden zijn de ketens voor de productie van goederen, de voedselketen en de energieketen.
Daarbij worden grondstoffen gewonnen voor de productie van halfproducten, die benut worden voor
de fabricage van eindproducten. In deze ketens is de input afhankelijk van de output van de
voorgaande ketenschakels.
De voorgaande ketenschakel is voor zijn productie echter gebaat bij informatie over de gewenste input
van de achterliggende schakels. Er is dus ook sprake van informatie-afhankelijkheid. Kortom er kan
gesproken worden van wederzijdse afhankelijkheden.
Een andere afhankelijkheid is de afhankelijkheid van de actoren binnen de ketenschakels. De
afhankelijkheid van een ketenschakel wordt groter, naarmate het aantal actoren binnen een
ketenschakel afneemt. Dit betekent namelijk dat de keuzevrijheid om producten of diensten in
concurrentie van een ketenschakel af te nemen minder wordt. De actoren zijn daardoor gebonden
aan het beperkte aantal actoren in de voorliggende ketenschakeL Voor de waterketen zijn de
afhankelijkheden schematisch weergegeven in onderstaande figuur.
~
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Figuur 2 Waterketen en aantallen actoren binnen ketenschakels (situatie 2003).
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Binnen de waterketen zorgen 13 waterbedrijven voor de levering van drinkwater aan ruim 7 miljoen
aansluitingen, 498 gemeenten zamelen het water in en 24 zuiverende waterschappen verwerken het
rioolwater.
Een specifiek kenmerk van de waterketen is de gebiedsgebondenheid. De waterleidingbedrijven
verzorgen de drinkwaterlevering binnen bepaalde regio's. De distributienetwerken voor de levering
van water zijn niet gekoppeld tussen de regio's. De consument heeft derhalve geen keuze uit een
leverancier.
Evenzo geldt dit voor de inzameling en verwerking van afvalwater. De gemeente zamelt het afvalwater
in van de bewoners en bedrijven binnen de gemeentegrenzen en levert het rioolwater bij
overnamepunten aan het zuiverende waterschap in het gebied. Een en ander betekent dat
keuzemogelijkheden en marktwerking binnen de infrastructuur niet mogelijk is. De consumenten en in
zekere zin ook de gemeenten zijn gebonden aan de voorgaande en volgende ketenschakels.
2.2.2. Specialisme en professioneel karakter ketenschakels
De ketenschakels drinkwaterproductie, inzamelen en zuiveren hebben specialistische elementen. Dit
heeft vooral te maken met de volgende twee gebiedsgebonden kenmerken:
•
De kennis over het functioneren van de infrastructuren is gebiedsgebonden. leder gebied heeft
zijn eigen specifieke infrastructuur met kenmerken die het functioneren beïnvloeden. Bijvoorbeeld
ten gevolge van het landschapsprofiel, de bodemstructuur, klimaatverschillen,
bevolkingsconcentraties, industriële en agrarische activiteiten.
•
De waterkwaliteit en kwantiteit heeft gebiedsgebonden kenmerken. Dit betreft zowel het
grondwater als het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld de gevoeligheid van gebieden voor
wateroverlast en droogte en ook invloeden van brak en zoetwater.
Dit laatste punt heeft gevolgen voor de productie van drinkwater. Oppervlaktewater is wisselend van
samenstelling en wisselend verontreinigd. Het is kostbaarder om drinkwater van te produceren uit
2
oppervlaktewater dan uit grondwater ) .
Bij het inzamelen en zuiveren van afvalwater komen eveneens gebiedsgebonden verschillen voor. De
hoeveelheid en de kwaliteit van het rioolwater is sterk afhankelijk van bevolkingsconcentraties en
industriële activiteiten. Verder zijn de lozingseisen afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gebied.
Dit betekent, dat sprake is van specialismen met gebiedsgebonden kenmerken.
De activiteiten in de waterketen hebben een professioneel karakter. Dit komt tot uitdrukking door de
speciale vaardigheden, eigen bereeRskenmerken met aparte opleidingen, kennisinstituten en
platvormen voor kennisontwikkeling \ ledere ketenschakel heeft zijn eigen specifieke opleiding en
kennisinfrastructuur.
2.2.3. Infrastructuur is uitgelegd op pieken
De capaciteit van de infrastructuur is uitgelegd op de maximale behoefte aan water van bewoners en
bedrijven . De vraag naar leidingwater bepaalt de productiecapaciteit en ook de verwerkingscapaciteit
van de hoeveelheid afvalwater. In de Nederlandse situatie beschikken we ieder moment van de dag
over voldoende betrouwbaar drinkwater. Dus 100% beschikbaarheid. De omvang van de
infrastructuur voor de levering van drinkwater is afgestemd op de piekvraag.
De infrastructuur van de afvalwaterketen is daaraan gerelateerd . De capaciteit van de
afvalwaterketen wordt daarnaast bepaald door de toevoer via regenwateraansluitingen op de riolering.
De beide factoren watergebruik en regenwatertoevoer zijn belangrijk voor het functioneren van de
waterketen. Hier wordt in deelrapport 3 bij de causale analyse nader op teruggekomen.
2.2.4. Lange levensduur en hoog investeringsniveau
De infrastructuur voor zowel de drinkwaterproductie als de afvalwaterketen wordt gekenmerkt door
een lange gebruiksperiade en een hoog investeringsniveau. Het gaat hierbij om perioden van 30 tot
50 jaar, voordat vervangingsinvesteringen worden gedaan. Dit betekent dat bij de dimensienering van
de systemen, rekening moet worden gehouden met lange termijn inzichten. Wat gepaard gaat met de

2

3
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Vewin water in zicht 2000.
Hall, R.H. (1968}, Professionalization and bureaucratization.

Bladzijde 6

Deelrapport 1: Systeemanalyse van de Waterketen.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
22 februari 2006.

nodige onzekerheden ten aanzien van de ontwikkeling van de waterbehoefte en de benodigde
afvalwaterverwerkingscapaciteit.

2.3. Ontwikkelingen in de waterketen
De waterketen heeft te maken met uiteenlopende ontwikkelingen, die van invloed zijn op het
functioneren. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden uit:
1. Ontwikkelingen veroorzaakt door externe omgevingsfactoren zoals klimaatveranderingen met grote
regenintensiteit en lange droogteperioden.
2. Ontwikkelingen in beïnvloedbare factoren zoals aanscherping van regelgeving, marktwerking
binnen de keten, duurzaam gebruik van water, kennisvorming en technische ontwikkelingen.
4

Een belangrijke ontwikkeling betreft het anders omgaan met regenwater in stedelijk gebied }. Kort
samengevat wordt vanuit de rijksvisie verwacht, dat door het afkoppelen van "schoon" regenwater van
de rioolstelsels winst te behalen is uit de afstemming tussen de waterketen, het watersysteem en de
leefomgeving, alsmede tussen de ketenschakels. Hiermede kan het overstorten van rioolwater naar
het watersysteem worden teruggedrongen, de negatieve effecten op het zuiveringssysteem worden
verminderd en in specifieke situaties iets aan te lage grondwaterstanden t.g.v. verdroging worden
gedaan.
Twee andere actuele ontwikkelingen zijn:
3. De aandacht voor marktwerking in de keten. De ketenschakels drinkwaterproductie,
afvalwaterinzameling en verwerking worden gekenmerkt door monopolies. Prikkels om de
activiteiten efficiënt uit te voeren zijn beperkt aanwezig; bijvoorbeeld door benchmarks en
onderlinge vergelijking van tarieven door consumentenorganisaties.
4. Prikkels om de consument te betrekken bij zijn consumptiegedrag. Het principe de gebruiker
betaalt, is in de keten ten dele ingevoerd. De consument betaalt naar rato voor de consumptie van
water. In de afvalwaterketen zijn beperkt prikkels aanwezig om de consument bewust te maken
van zijn consumptiegedrag. Bij huishoudens en kleine bedrijven wordt ongeacht het gebruik een
belasting geïnd voor de verwerking. Bij industriële gebruikers is sprake van een verrekening naar
rato van het aanbod van afvalwater. Een rekening voor alle ketenactiviteiten is actueel in
discussie.
De genoemde ontwikkelingen zijn in het kader van dit onderzoek voor de beeldvorming genoemd. Dit
om aan te geven dat de keten met veranderingen te maken heeft, die op een of ander wijze van
invloed zijn op het functioneren.

l,

4

)

Rijksvisie op de waterketen; Hoofdstuk 7, voorgesteld Rijksbeleid.
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3.1.2. Procesmiddelen waterproductie
De middelen zijn:
• Waterwinningsinstallaties voor het oppompen van grondwater en ook het innemen van
oppervlaktewater.
• Zuiveringsinstallaties voor het op het juiste kwaliteitsniveau brengen van het water.
•
Distributienetwerken om de gewenste hoeveelheid water op ieder tijdstip te kunnen leveren bij de
aansluitingen van huishoudens en bedrijven. Het betreft een sterk vertakt leidingnet met
buffersystemen.
•
Personeelsinzet om het gehele productie systeem te kunnen runnen. Belangrijk aspect is het
kennisniveau in verband met de hoge eisen vanwege het volksgezondheidsaspect van drinkwater.
•
Ondersteunende systemen voor o.a. administratieve en technische ondersteuning.

3.1.3. Controls waterproductie
De controls zijn:
•
Voorraadcriteria voor kwaliteit en kwantiteit van het ruwe water, dit een zo hoog mogelijke
leveringszekerheid te kunnen realiseren.
Kwaliteitsnormen volgens de waterleidingwet en het waterleidingbesluit In de wet is vastgelegd
•
aan welke eisen het drinkwater moet voldoen en hoe hieraan voldaan moet worden. Dit om de
kans op besmetting van mens en dier via het drinkwater te minimaliseren.
Het aantal klanten in de vorm van het aansluitingen op het distributienetwerk, wat van invloed is
•
op de vraag naar water.
•
Het consumptiepatroon om in te spelen op de verwachte vraag naar water en de actuele behoefte.
•
De vergunningen waarin de randvoorwaarden voor de activiteit zijn vastgelegd . Bijvoorbeeld
milieuvergunningen en bepalingen voor het onttrekken van grondwater.
•
De waterprijs waarmee de productiekosten en investeringskosten moeten worden gedekt en
waarmee tevens een bepaalde mate van winstgevendheid kan worden gerealiseerd. De prijs heeft
in zekere mate ook invloed op het watergebruik.
•
De rijksheffingen op de winning van grondwater en de belasting op geleverd drinkwater. De
waterbedrijven moeten een heffing betalen voor de opgepompte hoeveelheid grondwater aan de
rijksoverheid. De heffing is mede van invloed op de keuze grondwater of oppervlaktewater als
bron te benutten, indien de situatie dit toelaat.

3. 1.4. Output waterproductie
De output bestaat uit:
•
Drinkwater, het belangrijkste en meest geleverde product.
•
lndustriewater, water wat in specifieke situaties aan grote bedrijven wordt geleverd. Het betreft
veelal ruwwater wat voor productieprocessen wordt benut. Bijvoorbeeld voor de staalproductie en
papierindustrie.
• Afvalstoffen, reststoffen en emissies die vrijkomen bij het productieproces. Bijvoorbeeld
drinkwaterslib, wat bruikbaar is voor verschillende toepassingen.
De kostprijs en het kwaliteitsniveau van het drinkwater is sterk afhankelijk van de vervuilingsgraad van
de benutte waterbronnen. De bronnen worden binnen de wettelijke mogelijkheden beschermd in het
bijzonder door de wet op de ruimtelijke ordening, grondwaterwet en de wet milieubeheer. De
waterleidingbedrijven, die voornamelijk oppervlaktewater benutten voor het productieproces, hebben
7
significant hogere productiekosten en daarmee ook een hogere drinkwaterprijs. )

7

)

www.Vewin.nl : informatie zuivering grondwater en oppervlaktewater

Bladzijde 10

Deelrapport 1: Systeemanalyse van de Waterketen.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
22 februari 2006.

3.2.

Waterconsumptie
De consumenten nemen drink- en of industriewater af van de waterbedrijven. Het water wordt voor
uiteenlopende doeleinden gebruikt. De huishoudens gebruiken het water overwegend voor menselijke
consumptie en sanitaire toepassing. De bedrijven gebruiken het voor het produceren of bereiden van
producten.
Bij de systeemanalyse is onderscheid gemaakt tussen de categorie klein verbruikers, zoals
huishoudens en bedrijven met huishoudelijk watergebruik, en de categorie groot verbruikers,
bedrijven waar water voor productbereiding of industriële processen wordt gebruikt. In de hierna
volgende analyse is een onderverdeling gemaakt tussen beide categorieën consumenten.

3.2.1. Klein verbruikers, huishoudens.
De categorie kleinverbruikers, huishoudens en bedrijven die water voor huishoudelijke toepassing
gebruiken, zijn gebonden klanten. De groep is aangewezen op de levering van drinkwater door de
waterleidingbedrijven. De waterbehoefte van de huishoudens is afhankelijk van aantal mensen,
consumptiepatroon en de betalingsbereidheid. Het watergebruik is eind jaren negentig gestabiliseerd
en vertoont een licht dalende tendens 8 ). Globaal bedraagt het watergebruik in Nederland gemiddeld
140 liter per persoon per dag.
Na consumptie wordt het water via een rioolaansluiting afgevoerd. Bij veel huisaansluitingen is tevens
de hemelwaterafvoer van dakoppervlakken op de riolering aangesloten. In onderstaand
systeemdiagram is de ketenschakel huishoudelijke waterconsumptie weergegeven.
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Figuur 5 Systeemschema waterconsumptie huishoudens.
Bij de figuur horen de volgende input, mechanism, control en output elementen:

8

)

Baggelaar, P. en Geudens, P., Prognose Landelijke drinkwatervraag tot 2020
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3.2.2. Procesinput waterconsumptie huishoudens
De input bestaat uit:
•
Regenwater, het opgevangen regenwater van het dakoppervlak wordt afgevoerd naar het riool,
oppervlaktewater of de bodem. In geval het regenwater niet via het riool wordt afgevoerd, spreekt
men van afgekoppeld regenwater.
•
Drinkwater, het drinkwater is van hoge kwaliteit en bereid voor menselijke consumptie. Het water
wordt door de waterbedrijven geleverd via de huisaansluiting.
• Grijswater of ook wel huishoudwater genoemd, is water wat niet geschikt is voor menselijke
consumptie maar voor laagwaardige toepassing wordt benut. Voor dit water moet een apart
netwerk worden aangelegd. In specifieke situaties wordt dit water geleverd. De ontwikkeling is nog
prematuur.
3.2.3. Middelen waterconsumptie huishoudens
De volgende middelen zijn bij de consumenten van toepassing:
•
Leidingwateraansluiting voor de levering van water. In Nederland is bij wet geregeld dat ieder
huishouden recht heeft op een aansluiting.
•
Inwoners bepalen de waterbehoefte.
•
Huishoudelijke apparatuur, de mate waarin deze apparatuur water gebruikt voor het proces
bepaald eveneens de waterbehoefte. Naast efficiency voor het energiegebruik is ook het
watergebruik van het apparaat van belang.
•
Rioolaansluiting voor de afvoer van het afvalwater en eventueel regenwater.
•
Het dakoppervlak en overig verhard oppervlak rond de woning is van invloed op de afvoer van de
hoeveelheid regenwater.

3.2.4. Controts waterconsumptie huishoudens
De controls zijn:
•
Waterbehoefte, deze wordt bepaald door de activiteit van de gebruiker en het al of niet benutten
van huishoudelijke apparatuur.
•
Kwaliteitsnorm, die bepaald of het water geschikt is voor de doelstelling. Daarbij kan de
consument bijvoorbeeld de keus maken voor het gebruik van flessenwater als drinkwater en voor
laagwaardige toepassingen grijswater of sommige gevallen regenwater, oppervlakte of
grondwater.
•
Betalingsbereidheid, de bereidheid van de consument om te betalen voor het water en de
gewenste waterkwaliteit. De betalingsbereidheid heeft enige invloed op het consumptiepatroon en
de beslissing waar mogelijk andere bronnen te benutten, afhankelijk van het doel waar water voor
gebruikt gaat worden.

3.2.5. Output waterconsumptie huishoudens
De output bestaat uit:
•
Afvalwater naar riool, dit betreft voornamelijk de afvoer van sanitaire en huishoudelijke apparatuur.
•
Regenwater naar riool, dit betreft water voornamelijk regenwater afkomstig van het dakoppervlak
aangesloten op een rioolsysteem. Het zogenaamde gerioleerde verharde oppervlak.
•
Ongesaneerde lozing, betreft de niet op het riool aangesloten percelen. Dit zijn overwegend
percelen in het buitengebied waar geen rioolsysteem is. Het afvalwater gaat veelal via
bezinktanks naar het oppervlaktewater.
•
Afgekoppeld regenwater, water wat al of niet met hulpvoorzieningen rechtstreeks op het
oppervlaktewater wordt geloosd, of mogelijk in de bodem wordt geïnfiltreerd.
•
Lekwater, het overige water wat via geen van de systemen wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld water
benut 1yoor reiniging- en tuinsproei activiteiten.
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3.2.6. Grootverbruikers, bedrijven met industrieel watergebruik
Naast het water wat voor huishoudelijke doelen wordt benut, is voor veel bedrijven ook water nodig
voor de productieprocessen. Voorbeelden zijn de drank- en voedingsmiddelenindustrie,
papierindustrie en reinigingsbedrijven. Deze bedrijven kunnen er veelal voor kiezen om het water zelf
op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te zuiveren na gebruik. Zeer grote bedrijven
beschikken daartoe over een eigen aanvoersysteem van ruwwater. Er is binnen wettelijke kaders
ruimte om te concurreren met de waterbedrijven en zuiveringsbedrijven. Bedrijfseconomische
overwegingen en specifieke eisen bepalen veelal de keuze inkopen of zelf behandelen. Het proces
voor de consumptie van water is geschematiseerd in onderstaande figuur.

Ol

c
~

CD

~

.c

-~~
c-

-eCD

~~

CD
0
CD

~

cc

~~

c

CD

e
0

§
]i

~
~

Ol

Q)

c
"ë
c

.c
"0

-~

:l

Q)

[:!)

-6!

~

Ol

c

Ol

c

"SCD

"j;j
0

m

...J

Producten

Regenwater
Afvalwater naar riool
Drinkwater
Regenwater naar riool
Industriewater
Zelf gezuiverd afvalwater

Waterconsumptie
bedrijven

Oppervlaklewal e

...

Regenwater afgekoppeld
Grondwater
Ongesaneerde lozing
afvalwater
Lekwater
Ol

c

·:;
1/1

c
co
!'!
Q)

~Ol
c

"0

·a;
...J

c

c

E

E

g

"111
~

"111

+>
·:;

u

c
·c
~

Q)

CD
CD

:l
"0

e

Q.

CD
CD

~

Ol

·:;
N

1/1

c
co
co

0
0
Q:

Figuur 6 Systeemschema waterconsumptie bedrijven
Bij de figuur horen de volgende input, mechanism, control en output elementen:
3.2. 7. Procesinput waterconsumptie bedrijven
De input bestaat uit:
•
Regenwater, wat via het dakoppervlak en verharding van het bedrijfsterrein wordt opgevangen en
afgevoerd.
•
Drinkwater, wat voor de productieprocessen wordt geleverd via de bedrijfsaansluiting door de
waterbedrijven.
•
lndustriewater, het ruwe water wat naar behoeve opgewerkt kan worden en afhankelijk is van de
toepassing in het productieproces. Grootverbruikers kunnen afhankelijk van de locatie zelf water
winnen of gebruik maken van een apart netwerk van de waterbedrijven.
• Oppetvlaktewater, wat zelf wordt ingenomen en gereguleerd wordt door middel van vergunningen
• Grondwater, wat eveneens zelf wordt ingenomen en waar eveneens een vergunning voor nodig
is.
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3.2.8. Middelen waterconsumptie bedrijven
De
•
•
•
•

middelen zijn:
Leidingwateraansluiting, voor de levering van drinkwater of ruwwater door het waterbedrijf
Productiesystemen, die bepalend zijn voor de waterbehoefte.
Zuiveringssystemen, voor de bereiding, hergebruik en het lozen van het proceswater.
Rioolaansluiting, voor de afvoer van het afvalwater en eventueel regenwater.

3.2.9. Controls waterconsumptie bedrijven
De controls zijn:.
• Waterbehoefte, die bepaald wordt door de activiteit van de producent en het te maken product.
• Vergunning met de criteria voor de onttrekking voor de hoeveelheid oppervlaktewater en
grondwater.
•
Kwaliteitsnorm, die bepaalt of het water geschikt is voor de doelstelling. Daarbij kan bijvoorbeeld
de keus gemaakt worden voor de toepassing van drinkwater of industriewater.
• Lozingsvergunning, die de eisen stelt aan de lozing op de riolering of het oppervlaktewater.
•
Betalingsbereidheid, die invloed heeft op de keuze zelf produceren of inkopen, maar ook op het
gedrag om water zo efficiënt mogelijk te benutten.
Output waterconsumptie bedrijven

3.2.10.

De output bestaat uit:
•
Producten waar water voor benut of in verwerkt is. Bijvoorbeeld bij de drank- en
voedingsmiddelenindustrie.
• Afvalwater naar riool, betreft voornamelijk de afvoer door sanitair en huishoudelijke apparatuur.
•
Regenwater naar riool, betreft de hoeveelheid die via het dakoppervlak is aangesloten op het
rioolsysteem. Sommige categorieën bedrijven vangen dit water op en gebruiken het voor de
productieprocessen, bijvoorbeeld de agrarische teelt in kassen.
• Zelf gezuiverd afvalwater wat direct geloosd wordt door de bedrijven met eigen
zuiveringsinstallaties.
• Afgekoppeld regenwater, water dat al of niet met hulpvoorzieningen rechtstreeks op het
oppervlaktewater wordt geloosd of in de bodem wordt geïnfiltreerd.
• Ongesaneerde lozing, betreft de niet op het riool aangesloten percelen. Dit kan bijvoorbeeld
optreden bij bedrijven met een agrarisch karakter in het buitengebied waar geen rioolsysteem is.
Het afvalwater gaat veelal via bezinkingstanksnaar het oppervlaktewater.
•
Lekwater, het overige water wat via geen van de systemen wordt afgevoerd, maar in het
productieproces verloren gaat en bijvoorbeeld in de bodem infiltreert of verdampt.
Ook bij de groot verbruikers is een aandachtspunt, dat het afvalwater in veel situaties wordt vermengd
met regenwater. Het regenwater is afkomstig van dakoppervlakken en verharding van
bedrijventerreinen, die aangesloten zijn op de riolering en belast het afvalwatersysteem . De keuze
voor aansluiting op het riool of apart af voeren, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en
afhankelijk van het beleid voor wat betreft de inzameling.
3.3.

Inzamelen afvalwater
In de wet milieubeheer is vastgelegd dat de gemeenten het afvalwater dienen in te zamelen, de
zogenaamde "inzamelplicht" . Dit dient op een zo doelmatig mogelijke wijze te worden uitgevoerd.
Daartoe moeten gemeentelijke rioleringsplannen worden opgesteld. De plannen worden één maal in
de vijf jaar geactualiseerd. 9 )
De activiteit inzamelen afvalwater is input gestuurd en wordt bepaald door het gedrag van de
consumenten en de toevoer van regenwater. In onderstaande figuur is de inzameltaak
geschematiseerd.

9

)

Wet milieubeheer
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Figuur 7 Systeemschema afvalwaterinzameling.
Bij de figuur horen de volgende input, mechanism, control en output elementen:
3.3. 1. Procesinput afvalwaterinzameling

De input bestaat uit:
•
Regenwater gerioleerd dakvlak, het water dat afkomstig is van de rioolaansluitingen van
huishoudens en bedrijven. Er is een keuzemogelijkheid om dit water apart af te voeren en niet te
vermengen met huishoudelijk afvalwater.
•
Regenwater gerioleerd wegoppervlak, water dat afkomstig is van de aansluiting van verhard
wegoppervlak op het riool. Ook hier is een keuzemogelijkheid om dit water te scheiden van het
huishoudelijk afvalwater en zonodig apart te behandelen voor de lozing op het oppervlaktewater.
•
Huishoudelijk afvalwater afkomstig van de huis- en bedrijfsaansluitingen op het riool.
•
Industrieel afvalwater afkomstig van bedrijven die water benutten voor het productieproces en
aangesloten zijn op het rioolsysteem ..
•
Infiltratiewater wat door lekkage het rioolsysteem binnenkomt. Dit speelt vooral bij rioolsystemen,
die onder het grondwaterpeil liggen en onvoldoende dicht zijn. In bepaalde situaties komt het ook
voor dat via rioolaansluitingen van huishoudens en bedrijven drangwater het riool wordt
ingepompt.
3.3.2. Middelen afvalwaterinzameling

De middelen zijn:
•
Rioleringsystemen voor het inzamelen van afvalwater. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit
een aantal mogelijke systemen. leder systeem heeft specifieke eigenschappen die van invloed
zijn op het functioneren van de afvalwaterketen. De meest gebruikelijke opties zijn gemengde,
gescheiden en verbeterd gescheiden systemen. Bij de gescheiden systemen wordt regenwater
apart 'ingezameld. Bij gemengde en verbeterd gescheiden systemen treedt vermenging op met
regenwater. Het bergend vermogen voor de opvang van regenwater is een belangrijke factor voor
het functioneren van het rioolsysteem en is aan minimum eisen gebonden
•
Personeelsinzet voor het beheer van de rioleringssystemen. Het aantal mensen en de kennis die
benodigd is voor het functioneren van het inzamelsysteem
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3.4.2. Middelen afvalwaterverwerking

De middelen zijn:
•
•
•
•

lnzamelsystemen, om het water van de overnamepunten binnen de gemeenten naar de
zuiveringslocatie te transporteren, bestaande uit gemalen en leidingsystemen.
Zuiveringssystemen voor het opwerken van het rioolwater tot het vereiste kwaliteitsniveau,
voordat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater.
Personeel voor het beheer van de zuiveringssystemen.
Ondersteunende systemen, voor het beheer van de installaties en de inning van de
zuiveringsheffing (de belasting die per huishouden en bedrijf wordt geïnd en benodigd is voor de
bekostiging van de zuiveringstaak).

3.4.3. Controts afvalwaterverwerking
De controls voor de afvalwaterverwerking bestaan uit:
•
Afname overeenkomsten, die met de gemeenten per overnamepunt worden afgesproken. Het
betreft de maximaal af te nemen hoeveelheid rioolwater. De hoeveelheid is belangrijk voor de
omvang en het functioneren van het zuiveringssysteem
•
Planologische ontwikkelingen, om tijdig in te spelen op het verwachte rioolwateraanbod bij nieuwe
woon en bedrijfslocaties, moet de infrastructuur uitgebreid worden. Dit is van invloed op de
benodigde investeringen voor de invulling van de zuiveringstaak.
•
WVO vergunning, die de eisen stelt aan de mate van zuivering van het rioolwater; het residu van
vervuiling in het gezuiverde water.
•
Milieuvergunningen, waarin de overige randvoorwaarden voor het proces zijn vastgelegd, zoals
geluid, geur en emissie's.
• Zuiveringsheffing, een instrument van het waterschap om de kosten van de zuiveringstaak te
dekken.

3.4.4. Output afvalwaterverwerking
De output bestaat uit:
•
Gezuiverd rioolwater, ook wel effluent genoemd. De hoeveelheid is afhankelijk van het aanbod.
•
Bijproducten, betreft producten die bij het zuiveringsproces vrijkomen. Bijvoorbeeld gistingsgas en
fosfaat wat vrij komt bij de defosfatering van het rioolwater.
•
Zuiveringsslib, wat bij de bezinking vrij komt en als afvalstof moet worden verwerkt.
3.5.

Afhankelijkheden
De systeemanalyse heeft geleid tot een inventarisatie van elementen, die nodig zijn voor de uitvoering
van de activiteit per ketenschakeL De elementen zijn van belang voor het functioneren van de
ketenschakels en de waterketen.
De waterketen is een samenhangend systeem. De activiteiten binnen de ketenschakels zijn onderling
van elkaar afhankelijk voor hun prestaties. De mate waarin een ketenschakel voor de uitvoering van
zijn activiteit afhankelijk is van anderen, is verschillend en hangt af van het element dat ingrijpt op zijn
activiteit.
Bij de afhankelijkheden kan onderscheid gemaakt worden uit:
•
Directe afhankelijkheden. De output van de ene ketenschakel is de input van de volgende
ketenschakeL Het gaat daarbij om de fysieke waterstromen in de keten, die voor een belangrijk
deel van invloed zijn op het functioneren van de afzonderlijke ketenschakels en de keten.
•
Indirecte afhankelijkheden. De controls en middelen van een ketenschakel worden door andere
ketenschakels of externen beïnvloed. Voorbeelden zijn: de vergunningen waar de
randvoprwaarden in worden vastgelegd voor een activiteit, kwaliteitsnormen die door externe
partijen worden bepaald, informatie over de nieuwbouwplannen en de ontwikkeling van het
watergebruik, de waterprijs die betaald moet worden voor drinkwater en overeenkomsten tussen
gemeente en waterschap voor de afname van de hoeveelheid rioolwater.
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De afhankelijkheden zijn van invloed op keuzes, gedrag en prestaties van actoren binnen
ketenschakels. De prestaties van een willekeurige ketenschakel kunnen de prestaties van afhankelijke
ketenschakels beïnvloeden. Hieronder zijn per ketenschakel de belangrijkste afhankelijkheden
samengevat.

3.5.1. Waterproductie
•

•

•

De input oppervlaktewater en grondwater is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid bruikbaar
oppervlaktewater en grondwater, welke onttrokken kan worden uit het watersysteem. De lozingen
van verontreinigingen op het watersysteem zijn van invloed op de input van de waterbedrijven.
De controls kwaliteitsnormen, aantal klanten, consumptiepatroon zijn afhankelijk van derden. De
ontwikkeling van het watergebruik is informatie die van belang is voor de overige ketenschakels
en gedeeld kan worden. De rijksoverheid, provincie en in mindere mate gemeenten beschikken
over belangrijke informatie over de bevolkingsgroei of afname en de planologische
ontwikkelingen.
De output is vraaggestuurd en afhankelijk van de consument. De afname van drinkwater en
leidingwater wordt door de consument bepaald. De geproduceerde hoeveelheid drinkwaterslib is
daarvan een afgeleide.

3.5.2. Waterconsumptie
•
•

•
•

De input regenwater is afhankelijk van de externe factor regenval.
De middelen zijn min of meer onafhankelijk van derden, de waterleidingaansluiting (ieder
huishouden heeft recht op een aansluiting), het aantal inwoners per woning, de huishoudelijke
watergebruikende apparatuur en het dakoppervlak van de woning.
De control kwaliteitsnorm voor het drinkwater wordt door de overheid bepaald. De minimumeisen
zijn in de wet vastgelegd.
De outputhoeveelheden worden bepaald door het consumptiegedrag. Echter hoe de output wordt
ingezameld is afhankelijk van de gemeente.

3. 5. 3. Afvalwaterinzameling
•
•
•
•

•

•
•
•

De input van regenwater is afhankelijk van de externe factor regenval en het aangesloten verhard
oppervlak.
De input van huishoudelijk en industrieel afvalwater is afhankelijk van de consument.
De input van infiltratiewater is afhankelijk van het grondwaterpeil en ook de staat van onderhoud
en het toezicht op verkeerde aansluitingen door de gemeente.
Bij de middelen bepaalt het type rioolsysteem in sterke mate het functioneren van de
afvalwaterketen. Belangrijk is de mate waarin regenwater door het systeem wordt verwerkt. De
gemeente bepaalt in principe de wijze van inzameling. De oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder de
randvoorwaarden voor de eventuele lozingen uit het systeem.
De controls gemeentelijke rioleringsplannen, de hoeveelheid verhard oppervlak afvoerend via het
riool en het rioolrecht zijn afhankelijk van de gemeente. De oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder
heeft invloed op de rioleringsplannen en de hoeveelheid verhard oppervlak.
De controls wet verontreiniging oppervlaktewater (wvo) vergunning en de afname
overeenkomsten worden door de waterkwaliteitsbeheerder bepaald.
De control afname overeenkomsten wordt met het waterschap overeengekomen. In de praktijk
13
blijken deze zaken regelmatig niet vastgelegd of verouderd te zijn ) .
De output ingezameld en overgestort rioolwater, is afhankelijk van de het watergebruik van de
consument, de hoeveelheid regen, het type rioolsysteem en de afnameovereenkomst met het
waterschap.

3.5.4. Afvalwaterverwerking
•

De inP,ut rioolwater is de output van de inzamelactiviteit en wordt door vele factoren bepaald. Een
belangrijk instrument voor het waterschap en gemeenten is de afnameovereenkomst Deze heeft

13

) Unie van waterschappen, bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 1999, prestatie-indicator nakomen
afnameverplichting.
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•

•

•
•

tot doel de samenstelling en de hoeveelheid af te spreken. De afnameovereenkomst kan echter
ook leiden tot onnodige overstort van rioolwater, als blijkt dat het zuiveringssysteem meer water
verwerken kan dan wordt afgenomen.
De afname-overeenkomst wordt in samenspraak met de gemeente bepaald en heeft belangrijke
invloed op het functioneren van de afvalwaterketen. De af te nemen hoeveelheid beïnvloedt
enerzijds de emissie uit het rioolstelsel t.g.v. rioolwateroverstort en anderzijds de belasting van het
zuiveringssysteem en de em issie van het geloosde gezuiverde rioolwater.
De control planologische ontwikkelingen is afhankelijk van derden, gemeenten, provincie en
rijksoverheid en bepaalt op termijn wat de belasting van de waterketen wordt. Het is een control
die niet direct van invloed is op het huidige functioneren, maar komt wel in aanmerking om
ketenbreed af te stemmen. Dit om tijdig in te spelen op de toekomstige vraag naar leidingwater en
het aanbod aan afvalwater.
De control lozingsvergunning is afhankelijk van de oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerder.
De output gezuiverd rioolwater is de belangrijkste factor en wordt bepaald door het aanbod te
zuiveren rioolwater. Zowel de kwaliteit als de hoeveelheid gezuiverd rioolwater beïnvloeden de
kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

De systeemanalyse heeft geleid tot een inventarisatie van factoren, die van belang zijn voor de
activiteiten binnen de ketenschakels. Met name bij de input, output en controls zijn vele
afhankelijkheden geconstateerd. De geïnventariseerde factoren zijn bepalend voor het functioneren
van de ketenschakels en de waterketen.
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4.

Conclusies
De systeemanalyse heeft een uitgebreid beeld opgeleverd van de waterketen, de afzonderlijke
ketenschakels en de relaties tussen de keten en het watersysteem. De geform uleerde
onderzoeksvragen voor systeemanalyse zijn beantwoord. Per onderzoeksvraag zijn de volgende
conclusies opgesteld:
1. Wat is nu eigenlijk de waterketen en wat zijn de relaties met het watersysteem?
In dit onderzoek is de waterketen gedefinieerd als een belangrijke infrastructurele voorziening voor
de productie, distributie en consumptie van drinkwater en het inzamelen en zuiveren van
afvalwater. Het functioneren van de waterketen is van groot belang voor de volksgezondheid en
ons leefmilieu.
De keten heeft de volgende relaties met het watersysteem. Er wordt oppervlaktewater en
grondwater onttrokken aan het watersysteem voor de bereiding van drinkwater. Bij het inzamelen
kan overstort van rioolwater naar het oppervlaktewater plaatsvinden of kan oppervlaktewater en
grondwater infiltreren naar het inzamelsysteem. Het gezuiverde rioolwater wordt geloosd op het
oppervlaktewater.
2. Uit welke schakels bestaat de waterketen en wat zijn de kenmerken?
De waterketen bestaat uit achtereenvolgens uit de schakels waterproductie en distributie
(waterbedrijven), waterconsumptie (consumenten), afvalwaterinzameling (gemeenten) en
rioolwaterzuivering (waterschappen). De ketenschakels inzamelen afvalwater en zuiveren
rioolwater wordt de afvalwaterketen genoemd en is aanbod gestuurd. De consumenten bepalen de
waterbehoefte, waardoor de waterproductie een vraaggestuurde ketenschakel is. Opvallend is dat
de Rijksvisie op de waterketen de consumptie van water niet opgenomen heeft als ketenschakeL
De ketenschakel is echter wel belangrijk voor het functioneren van de waterketen en maakt
daarom onderdeel uit van dit onderzoek.
De ketenschakels kenmerken zich door onderlinge afhankelijkheid en gebondenheid. De schakels
zijn voor hun functioneren op elkaar aangewezen. Keuzevrijheid om drinkwater af te nemen bij
meerdere waterbedrijven, of rioolwater te afleveren bij andere verwerkers, is niet aanwezig. Er is
sprake van monopolies binnen de ketenschakels waterproductie, inzameling en zuivering.
De ketenschakels waterproductie, afvalwaterinzameling en rioolwaterzuivering kenmerken zich
door professionaliteit en geslotenheid en autonomie. ledere ketenschakel heeft zijn eigen
specialisme, met beroepskenmerken, opleidingen en kennisinstituten, eigen bestuursvorm en
financieringsstructuur.
De infrastructuur binnen de ketenschakels is kostbaar en wordt voor gebruiksperiaden van
tientallen jaren aangelegd. Bij de aanleg en vernieuwing komen de nodige onzekerheden voor
t.a.v. de lange termijn ontwikkelingen in de waterbehoefte, klimaatsinvloeden en technische
vernieuwingen. De kans is aanwezig dat de infrastructuur niet in voldoende mate uitgelegd kan
worden op deze onzekerheden en op termijn niet goed zal functioneren.
3. Welke ontwikkelingen spelen in de waterketen?
De waterketen heeft te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van de
ketenschakels en de keten als geheel. Dit betreft externe omgevingsfactoren, zoals
klimaatveranderingen met wisselende regenintensiteit en droogteperioden en factoren zoals
aanscherping van de regelgeving, marktwerking binnen de keten en de nodige technische
ontwikkelingen.
Actueel is op dit moment de ontwikkeling om relatief schoon regenwater bij het inzamelen van de
afvalwaterketen af te koppelen. Het functioneren van de afvalwaterketen zal daarmee minder sterk
worden beïnvloed door de onzekerheidsfactor regenval en overwegend door het
consumptiegedrag van de consumenten worden bepaald. Dit betekent dat de afhankelijkheid van
de voorgaande ketenschakel verhoudingsgewijs sterker zal worden.
~-

4. Welke belangrijke elementen zijn benodigd voor het uitvoeren van de hoofdactiviteit van iedere
afzonderlijke ketenschakel?
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De systeemanalyse heeft per ketenschakels de belangrijkste input, output, controls en
mechanism's in beeld gebracht. Deze elementen zijn van invloed op de activiteiten en bepalen de
afzonderlijke prestaties van iedere ketenschakel en beïnvloeden daarmee het functioneren van de
waterketen als geheel. Daarbij zijn de nodige afhankelijkheden geconstateerd. Dit betreft een
directe afhankelijkheid van input output tussen de ketenschakels, maar ook indirecte
afhankelijkheden in de vorm controls die door andere partijen worden beïnvloed dan de
uitvoerende partij binnen de ketenschakeL Voor de rijksoverheid is het van belang de waterketen
als een samenhangend systeem te benaderen. Maatregelen gericht op één schakel in de keten
hebben effecten op het functioneren van andere schakels. Bijvoorbeeld beleidsmaatregelen om
regenwater af te koppelen, waardoor de afvalwaterketen minder zal worden belast. Het
aanscherpen van emissie-eisen van de overstort van rioolwater en het gezuiverde rioolwater,
waardoor het watersysteem minder wordt belast met vervuiling t.g.v. van deze lozingen.
De analyse heeft duidelijk gemaakt dat onderlinge uitwisseling van informatie en kennis tussen de
ketenschakels, van groot belang is voor het functioneren van de waterketen.
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1.

Inleiding
Het onderzoek "Benchmarking in de Waterketen" bestaat uit vier deelonderzoeken en een
samenvattend hoofdrapport In het eerste deelonderzoek is een systeemanalyse van de waterketen
uitgevoerd. Daarbij zijn de ketenschakels en de activiteiten met de belangrijkste elementen voor de
uitvoering in beeld gebracht. Verder zijn de ontwikkelingen rond de waterketen beschreven.
Het tweede deelonderzoek belicht de actoren, die betrokken zijn bij het functioneren van de
waterketen. Om de hoofdvraag van dit onderzoek, "Kan door het sturingsinstrument
benchmarking het functioneren van de waterketen worden verbeterd", te kunnen beantwoorden,
is het noodzakelijk onderzoek te doen naar de van belang zijnde actoren.

1.1. Onderzoeksvragen
Bij de analyse van de actoren komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
1. Welke actoren hebben belang bij het functioneren van de waterketen en welke invloed hebben ze
daarop?
2. Wat zijn de belangen van de invloedrijke actoren, welke doelen streven ze na en welke
instrumenten kunnen ze daarbij inzetten?
3. Zijn er tegenstellingen tussen de belangen van de actoren ?
4. Welke spanningen kunnen er tussen de doelstellingen ontstaan? Treden de spanningen op
binnen de actoren of tussen de actoren onderling?

1.2. Werkwijze
Voor dit onderzoek is de volgende werkwijze gehanteerd:
1. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van de actoren, die belang hebben bij het functioneren
van de waterketen. Dit kunnen actoren zijn, die actief zijn in de keten of in het watersysteem .
Daarbij zijn de actoren geselecteerd op basis van de volgende vragen:
• Welke actoren zijn afhankelijk van het functioneren van de waterketen? Bijvoorbeeld vanwege
de directe invloed die het functioneren van de waterketen heeft op hun beroeps- of
bedrijfsactiviteiten. De actoren kunnen als belanghebbenden worden gezien.
• Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken binnen de waterketen en zijn
ketenschakels?
• Welke actoren hebben bestuurlijke verantwoordelijkheden voor het functioneren van de
waterketen en de effecten daarvan?
2. Van de actoren zijn de belangen en doelen bepaald en de instrumenten die ze kunnen benutten
om dit na te streven.
3. Vervolgens is onderzoek gedaan naar mogelijke tegenstrijdige belangen en doelstellingen. Deze
kunnen zowel binnen de actor als tussen de actoren onderling voorkomen. De inventarisatie is in
de volgende twee stappen uitgevoerd:
• Stap 1 is een verkennend onderzoek van de groep geselecteerde actoren.
• Stap 2 is een gedetailleerd onderzoek van de actoren, die betrokken zijn bij de benchmarks in
de waterketen.
De doelstellingen zijn door middel van literatuuronderzoek, redenatie en waar mogelijk door middel
van bespreking met de actoren bepaald. Bij het gedetailleerde onderzoek is specifiek gekeken naar
mogelijke spanningen tussen de doelstellingen en de afhankelijkheden van andere actoren om de
doelstellingen te realiseren.

1.3. Conceptueel kader
In het conceptueel kader wordt aangegeven, wat verstaan wordt onder de belangen, doelen en
instrumenten van actoren. Dit om de definities voor dit onderzoek vast te leggen\

1.3.1. Belangen
Belangen' zijn waarden en wenselijkheden die een actor belangrijk vindt. Belangen kenmerken zich,
doordat ze in de tijd vrij stabiel blijven. Verder is een kenmerk dat actoren veelal beperkte invloed
hebben op een belang. Het belang dat een actor aan een waarde hecht, kan meer of minder groot zijn
1

)

Enserink, B., e.a., Analyse van complexe omgevingen.
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en is afhankelijk van de mate van vervangbaarheid van de waarde. Als voorbeeld kan genoemd
worden de waterkwaliteit waar de visserij van afhankelijk is. De waarde is van groot belang voor de
actor, maar de actor kan deze niet of nauwelijks te beïnvloeden.

1.3.2. Doelen
Doelen zijn waarden die een actor nastreeft en kan beïnvloeden. De mate waarin een actor een doel
nastreeft, is afhankelijk van de waarde die er aan wordt gehecht. Een kenmerk van een doel is dat
deze snel kan veranderen in de tijd. Om de doelstelling te realiseren, heeft de actor
beïnvloedingsmogelijkheden. De mate waarin een actor een doelstelling kan realiseren, is veelal
afhankelijk van omgevingsfactoren. In het voorbeeld van de beroepsvisserij, is het doel een
hoeveelheid vis te vangen. De hoeveelheid is afhankelijk van de eigen vangstcapaciteit, maar ook van
de omgevingsfactoren de visstand en de visvangst van de collega's die in de nabijheid vissen. Het
doel kan snel veranderen, als blijkt dat andere activiteiten beter renderen. Bijvoorbeeld rondvaarten en
sportvisserij met groepen.

1.3.3. Instrumenten
Instrumenten zijn de invloedsmiddelen van een actor om de doelstellingen te realiseren . Dit kunnen de
eigen doelstellingen zijn, maar ook die van andere actoren. Bij de instrumenten kan onderscheid
gemaakt worden uit:
•
Instrumenten van private partijen, zoals lobbymacht, financiële instrumenten en
publiciteitsmiddelen.
•
Instrumenten van overheidsorganen die naast de bovengenoemde instrumenten ook instrumenten
kunnen hanteren, die gebaseerd zijn op bestuursrechtelijke bevoegdheden.
De overheidsorganen sturen maatschappelijke processen en hebben meer mogelijkheden. Dit kan op
basis van wettelijke bevoegdheden zijn, de zogenaamde eenzijdige sturingsinstrumenten, maar
ook door instrumenten die een interactief karakter hebben, de zogenaamde tweezijdige
2
sturingsinstrumenten ) . Bijvoorbeeld in situaties waarbij de overheid afspraken maakt in de vorm
van bestuursakkoorden of stuurt op kengetallen. Dit laatste kan bijvoorbeeld een benchmark zijn, die
met de actoren wordt ontwikkeld.
In de navolgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan op:
•
De identificatie van de actoren volgens onderzoeksvraag 1 en beschreven in hoofdstuk 2.
•
De algemene analyse van de actoren die directe invloed hebben op het functioneren van de
waterketen volgens onderzoeksvraag 2 en 3 en beschreven in hoofdstuk 3 paragraaf 3.2. en 3.3.
•
De gedetailleerde analyse van de doelstellingen van de actoren, die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de taken binnen de waterketen. Deze actoren hebben te maken met de
benchmarks volgens onderzoekvraag 3 en 4, beschreven in paragraaf 3.5.
•
De conclusies van het onderzoek, die beschreven zijn in hoofdstuk 4.

2

)

Bruin, J.A. de, en E.F. ten Heuvelhof, Sturingsinstrumenten voor de overheid.
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2.

Identificatie van actoren
Het functioneren van de waterketen is van belang voor vele actoren. Om deze actoren te kunnen
identificeren en in te delen, zijn voor dit onderzoek een drietal vragen geformuleerd. De vragen zijn
gebaseerd op de invloed die actoren hebben op het functioneren van de waterketen en betreffen:
1. Welke actoren zijn afhankelijk van de effecten van het functioneren van de waterketen en hebben
geen of beperkte invloedsmogelijkheden? Het belang kan zijn vanwege beroep of
bedrijfsuitoefening, natuur en milieu . Deze actorgroep betreft de belanghebbenden met beperkte
invloed .
2. Welke actoren hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de waterketen?
De bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft te maken met de effecten van het functioneren van de
waterketen op de volksgezondheid, het milieu, de betaaibaarheid van de voorzieningen en
duurzaamheid.
3. Welke actoren zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten binnen de waterketen
en de verrichte prestaties van de afzonderlijke ketenschakels?
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat weergegeven in onderstaand schema van de
waterketen en het omringende watersysteem en worden hierna per categorie toegelicht.
Watersysteem

88
Waterketen

______,, ____________________ _
Afvalwaterketen

Grondwater

Figuur 1 Actoren, binnen de waterketen en het omringende watersysteem
In de figuur zijn de actoren, of groepen van actoren per categorie weergegeven. De groep
belanghebbenden is weergegeven in het watersysteem, de actoren met bestuurlijke
verantwoordelijkheid op het grensvlak van het watersysteem en de waterketen en de uitvoerende
actoren binnen de ketenschakels van de waterketen. Bij deze indeling moet opgemerkt worden dat
sommige actoren ook als belanghebbenden kunnen worden gezien. Dit wordt in de hierna volgende
beschrijving toegelicht.

2.1.

Belang~ebbende

actoren

De actoren die belang hebben bij schoon oppervlaktewater en geen of zeer beperkte invloed hebben
op het functioneren van de waterketen zijn weergegeven in figuur 1 in het watersysteem . Deze
actoren ondervinden de directe gevolgen van het functioneren van de waterketen. Het betreft de
volgende groepen actoren:
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•
•
•
•
•
•
•

Visserijsector.
Agrarische sector.
Recreatieve sector.
Natuur- en milieuorganisaties.
Watersportsector.
Industriële watergebruikers.
Binnenvaartsector.

De mate waarin deze actoren belang hebben bij de effecten van de waterketen op het watersysteem
is zeer divers. Dit is onder andere afhankelijk van de mate waarin ze schade kunnen ondervinden bij
hun beroepsuitoefening, of belemmerd worden in hun activiteiten. Voorbeelden zijn: de agrarische
sector die te maken heeft met de gevolgen van overstort van rioolwater. De watersportsector,
industriële watergebruikers en de binnenvaart die in hun activiteiten kunnen worden belemmerd door
verontreinigd oppervlaktewater.
Bij deze indeling zijn de natuur en milieu belangen vertegenwoordigd door de natuur- en milieuorganisaties.

2.2.

Besturende actoren
Op de scheidslijn tussen waterketen en het watersysteem zijn in figuur 1 de actoren weergegeven met
bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. Deze actoren hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid
en invloed op het functioneren van de actoren binnen de ketenschakels en de gevolgen die dit heeft
voor het watersysteem, de publieke belangen als volksgezondheid, de betaaibaarheid van de
voorzieningen etc. De invloed en de instrumenten, die ze daarvoor kunnen benutten, komen in de
gedetailleerde analyse aan de orde. Het betreft:
•
De rijksoverheid die borg staat voor de publieke belangen en een bestuurlijke
verantwoordelijkheid heeft voor het goed functioneren van de keten.
•
De provincies die binnen hun gebiedsgrenzen verantwoordelijkheid hebben voor het
watersysteem, participeren in de drinkwaterleidingmaatschappijen en verder een
toezichthoudende rol hebben richting gemeenten en waterschappen.
•
De waterschappen met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de oppervlaktewaterkwaliteit en
kwantiteit.
De besturende actoren kunnen invloed uitoefenen op de activiteiten van de uitvoerende actoren door
middel van bestuursinstrumenten en beïnvloeden daarmee het functioneren van de waterketen.

2.3. Uitvoerende actoren
De actoren die directe invloed hebben op het functioneren van de waterketen zijn weergegeven
binnen de ketenschakels. Het betreft:
•
De waterbedrijven.
•
De consumenten.
•
De gemeenten.
•
De waterschappen.
Deze actoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten binnen de ketenschakels en
bepalen daarmee in belangrijke mate het functioneren van de afzonderlijke ketenschakels. De actoren
zijn reeds bij de systeemanalyse aan de orde gekomen.

2.4.

Kanttekeningen bij de indeling
Bij de indeling van actoren moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Bij de toelichting van
de figuur is aangegeven dat bepaalde actoren ook als belanghebbenden kunnen worden gezien.
Bijvoorbeeld:
De waterbedrijven die belang hebben bij voldoende schoon oppervlakte- en grondwater en tevens
aan de waterbehoefte van de consumenten willen voldoen.
De consumenten die, naast de rol die ze vervullen als ketenschakel, ook belang hebben bij de
effecten van het functioneren van de waterketen, zoals de invloed die de keten heeft op de
oppervlaktewaterkwaliteit en de betaaibaarheid van de voorzieningen.
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De gemeenten die belang hebben bij schoon oppervlaktewater en anderzijds de kosten van het
inzamelen willen beperken, door de omvang van het rioolstelsel niet groter te maken dan noodzakelijk
is.
In de figuur is onderscheid gemaakt tussen:
• de uitvoerende zuiveringstaak van de waterschappen.
• de beleid- en toezichthoudende taak voor de waterkwaliteit en kwantiteit.
Deze taken zijn veelal binnen één organisatie ondergebracht, maar soms ook in aparte organisaties.
In het vervolg van dit onderzoek zal worden gesproken van de waterschappen, voor wat betreft de
uitvoering van de zuiveringstaak. Indien de bestuursrechtelijke waterkwaliteitstaak voor het
watersysteem wordt bedoeld, zal dit nader worden aangegeven.

2.5. Resultaten identificatie actoren
Bij de identificatie van de actoren zijn drie groepen actoren belicht, namelijk:
1. Actoren die in het watersysteem actief zijn en belang hebben bij het functioneren van de
waterketen. De groep belanghebbenden.
2. Actoren met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van actoren binnen de
waterketen, zoals de rijksoverheid, provincies en waterschappen met WVO 3 ) bevoegdheden.
3. Actoren die uitvoerende activiteiten hebben binnen de waterketen en directe invloed hebben op
het functioneren van de keten.
Bij de indeling kan het volgende opgemerkt worden:
•
De groep belanghebbende actoren die afhankelijk is van het functioneren van de waterketen . De
actoren dragen bij in de kosten van de ketenactiviteiten en zijn voor hun activiteiten afhankelijk
van de prestaties van de waterketen. Mogelijk kan benchmarking voor deze actoren inzichtelijk
maken, hoe de keten functioneert.
•

3

Alle overheidslagen zijn betrokken bij het functioneren van de waterketen. De rijksoverheid,
provincie en waterschappen met WVO taak hebben een sturende rol. De gemeenten en
waterschappen met een zuiveringstaak hebben een uitvoerende rol.

)

WVO taak: uitvoeringstaak in het kader van de wet verontre iniging oppervlaktewater.
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3.

Actorenanalyse
Bij de identificatie van de actoren zijn twee groepen in beeld gebracht, die grote invloed hebben op het
functioneren van de waterketen. Het betreft:
1. Actoren met bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de waterketen en de
afzonderlijke ketenschakels. Dit zijn de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen met
een waterkwaliteitstaak in het kader van de WVO.
2. Actoren die verantwoordelijk zijn voor de activiteiten binnen de ketenschakels, zoals de
waterbedrijven, de consumenten, de gemeenten en de zuiverende waterschappen.
Verder is een onderscheid mogelijk naar de rechtsvorm van de actoren. De actoren met bestuurlijke
bevoegdheden zijn publiekrechtelijke organen. De actoren die betrokken zijn bij de activiteiten in de
waterketen zijn zowel publieke als privaatrechtelijke organisaties. Bij de waterproductie en de
waterconsumptie zijn ook private partijen betrokken, de waterbedrijven en de consumenten. Binnen de
afvalwaterketen worden de inzameltaak en de zuiveringstaak door publiekrechtelijke organen
uitgevoerd, de gemeenten en de zuiverende waterschappen.
In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de onderzoeksvragen 2, 3 en 4 namelijk:
Wat zijn de belangen van de invloedrijke actoren, welke doelen streven ze na en welke
instrumenten kunnen ze daarbij inzetten?
3. Zijn er belangen tegenstellingen tussen de actoren en zo ja welke?
4. Welke spanningen kunnen er tussen de doelstellingen ontstaan, binnen de actoren en tussen de
actoren?

2.

3.1. W erkwijze
Voor het onderzoek naar de belangen, doelen en instrumenten van de actoren is gebruik gemaakt van
informatie van de internet website's en beschikbare documenten. De doelstellingen zijn bepaald door
analyse, redenatie en waar mogelijk bespreking met de uitvoerende actoren. Bij de uitwerking van de
doelstellingen is de onderverdeling tussen actoren met bestuurlijke en uitvoerende
verantwoordelijkheid gehanteerd. Dit om mogelijke spanningen tussen beleid en uitvoering te
traceren.
De analyses zijn beschreven in de volgende paragrafen:
•
3.2, voor de besturende actoren: de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen met een
waterkwaliteitstaak en samengevat in Tabel 1.
•
3.3, voor de uitvoerende actoren: de waterbedrijven, de consumenten, de gemeenten en de
zuiverende waterschappen en samengevat in Tabel 2.
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3.2. Besturende actoren
In figuur 1 op pagina 5 zijn op de scheidslijn tussen waterketen en watersysteem de actoren met
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de waterketen aangegeven. Het betreft de rijksoverheid, de
provincies en de waterschappen met WVO taken. Het stellen van de randvoorwaarden aan de
effecten van de interacties van de waterketen naar het watersysteem en omgekeerd behoort tot hun
verantwoordelijkheid. De actoren zijn in bestuurlijke zin verantwoordelijk voor het functioneren van de
waterketen. Deze paragraaf beschrijft het onderzoek naar deze actoren. Naast een korte omschrijving
zijn hun belangen, doelen en de instrumenten geïnventariseerd.
3.2.1. Rijksoverheid
De rijksoverheid is verantwoordelijkheid voor de publieke belangen t.a.v. de volksgezondheid, de
leveringszekerheid van leidingwater, het milieu en de betaaibaarheid van de voorzieningen. De
verantwoordelijkheid is verdeeld over diverse ministeries. De belangrijkste zijn: Volkshuisvesting,
Ruimtelij ke Ordening en Milieu (VROM), Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en
Binnenlandse Zaken. Om deze belangen na te kunnen streven, stelt de rijksoverheid de hogere
doelen op hoofdlijnen vast voor de uitvoerende actoren binnen de keten. De nadere invulling van deze
doelen wordt aan de lagere overheden overgelaten en is veelal per regio verschillend. De in het eerste
deelonderzoek naar voren gekomen gebiedskenmerken, waar de waterketen mee te maken heeft, zijn
hier van invloed op.
3.2.2. De provincies
De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het rijksbeleid binnen de provinciegrenzen.
De provincies stellen binnen de kaders van de rijksoverheid, door middel van provinciale
waterplannen, onder andere de doelstellingen voor de waterkwaliteit vast. Verder hebben de
provincies een toezichthoudende rol richting gemeenten. De waterschappen vallen als uitvoerende
organen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincies. Op de provincie Groningen na
hebben alle provincies de uitvoerende taak op het gebied van de waterkwaliteit gedelegeerd aan de
inliggende waterschappen.
Een speciale aantekening moet gemaakt worden bij de rol van de provincies ten aanzien van de
waterbedrijven. Enerzijds heeft de provincie een verantwoordelijkheid ten aanzien van het
oppervlaktewater en grondwater, anderzijds is de provincie betrokken bij het functioneren van de
waterbedrijven. Dit zijn overheids N.V. 's waar de provincies en een aantal gemeenten de
aandeelhouders van zijn. De aandeelhouders hebben invloed op het functioneren en omgekeerd
kunnen de waterbedrijven lobbyen bij de aandeelhouders. Dit betekent dat er spanningen kunnen
ontstaan, indien de belangen botsen. Bijvoorbeeld bij schadelijke effecten die kunnen optreden bij het
ontrekken van grondwater voor de waterproductie.
3.2.3. Waterschappen met WVO taak
De waterschappen zijn functionele overheden met een beperkt takenpakket. De uitvoering van de wet
verontreiniging oppervlaktewater (WVO) is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden. Vele waterschappen zijn betrokken bij de vaststelling van de kwaliteit van
oppervlaktewateren binnen de provincies, verlenen vergunningen voor lozingen op het
oppervlaktewater en voeren handhavingstaken uit. Deze waterschappen zijn verantwoordelijk voor de
oppervlaktewaterkwaliteit De WVO noemt dit de passieve zuiveringstaak. Opgemerkt moet worden
dat voor de rijkswateren, zoals grote doorgaande vaarwegen, rivieren, het IJsselmeer en de
kustwateren, Rijkswaterstaat de WVO taken uitvoert.
3.2.4. Belangen, doelen en Instrumenten besturende actoren
Van de rijksoverheid, provincies en waterschappen met een WVO taak zijn de belangen en doelen
geïnventariseerd en de instrumenten die ze kunnen inzetten om de doelen te realiseren. In
onderstaande tabel zijn deze per actor gerubriceerd.
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Besturende actoren en hun belangen, doelen en instrumenten
Actor
Rijksoverheid,
Ministerie van
Volkgezondheid,
Ruimtelijke Ordening
en Milieu (Vrom)
Verkeer & Waterstaat
Binnenlandse zaken
Economische zaken

Provincies

Belangen
Een goede
volksgezondheid
Voldoende leidingwater
voor burgers en
bedrijven

Doelen
Goede
drinkwaterkwaliteit
Minimale kans op
watergebrek

Een goed kwaliteit van
het milieu

Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Goede bodem en
grondwaterkwaliteit
Minimale emissie uit
het riool

Watervoorzieningen die
betaalbaar en financieel
zelfstandig zijn
Goed functionerende
leidingwater
voorzieningen binnen
de provincie

Optimale kostendekking van de
voorzieningen
Maximale
leveringszekerheid
Goede waterkwaliteit
Kostendekkende
voorzieningen
Goede kwaliteit van het Minimale overstort
oppervlaktewater
rioolwater
Maximaal aansluitbinnen de provincie
percentage op het riool

Goede kwaliteit
waterbodems
Goede kwaliteit
grondwater
Geen verdroging
Waterschappen
Zuiveringstaak en
Kwaliteitstaak

Minimale vervuiling tgv
lozingen
Minimale emissie naar
bodem
Minimale
grondwaterpeildaling
Goede kwaliteit van het Minimale emissie uit
oppervlaktewater
riool
Maximaal aansluitpercentage op het riool

Instrumenten
Waterleidingwet en
waterleidin_gbesluit
Waterleidingwet
Wet Ruimtelijke ordening
Communicatieve instrumenten
Bestuursakkoorden
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlakte
water
Financiële instrumenten
Communicatieve instrumenten
Wet bodembescherming
Grondwaterwet
Bestuursakkoorden
Invloed op de prijsbepaling via
aandeelhouders en bestuurlijke
bevoegdheden
Participatie in de provinciale
waterleidingbedrijven en
beïnvloeden beleid

Wet milieubeheer
Toezicht op het functioneren
van de waterschappen en
gemeenten
Provinciale waterplannen,
Subsidies
Wet milieubeheer
Wet bodembescherming
Grondwaterwet
WVO vergunning
Instrumenten voor handhaving
Voorlichting
Waterplannen initiëren
Uitvoeringsinstrumenten

Tabel1 Belangen, doelen en instrumenten besturende actoren waterketen
Toelichting tabel
Uit de tabel blijkt dat:
1. De rijksoverheid en de betrokken ministeries vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid,
belangen hebben van een hogere orde, welke alle aspecten van het functioneren van de
waterketen omvatten. De provincies en waterschappen hebben belang bij deelaspecten, zoals een
goed functionerende watervoorziening, de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater en de
waterbodems. De waterschappen hebben vanwege de waterkwaliteitstaak belang bij een goede
oppervlaktewaterkwaliteit binnen hun gebied.
2. Spanningen kunnen ontstaan tussen de actoren onderling en binnen een actor, als er een
afweging tussen belangen moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld tussen de kwaliteit van de
voorzieningen en de betaalbaarheid, de beschikbaarheid van water voor de waterbedrijven en de
daling van het grondwaterpeil .
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3. De Instrumenten, die de actoren tot hun beschikking hebben om de doelen te realiseren, zijn
overwegend wetgevend van karakter. Deze Instrumenten zijn re~ulerend, overwegend eenzijdig
gericht en behoren tot de eerste generatie sturingsinstrumenten ). De instrumenten met een
wetgevend karakter leggen de randvoorwaarden vast voor de activiteiten en vragen om toezicht
"handhaving". De zogenaamde tweezijdige sturingsinstrumenten worden eveneens, zij het in
beperkte mate, in de waterketen toegepast. Het gaat daarbij voornamelijk om bestuursakkoorden
en ook tweezijdige communicatieve instrumenten. Het is belangrijk dat al deze instrumenten in
samenhang worden ingezet, om te voorkomen dat deze elkaar tegenwerken.

3.3. Uitvoerende actoren
De waterketen bestaat uit een viertal schakels. Bij de activiteiten binnen de ketenschakels zijn zowel
private- als publiekrechtelijke actoren betrokken. Binnen de ketenschakels drinkwaterproductie en
consumptie bevinden zich voornamelijk privaatrechtelijke actoren. De activiteiten binnen de
ketenschakels inzameling en zuivering worden door de publiekrechtelijke actoren gemeenten en
waterschappen uitgevoerd. Deze paragraaf beschrijft het onderzoek naar de belangen, doelen en de
middelen van de uitvoerende actoren. Daarbij is specifiek gelet op de tegenstellingen in belangen en
doelen, die van invloed zijn op het functioneren van de actoren en de waterketen.

3.3.1. De waterbedrijven
De waterbedrijven hebben de publieke taak het drinkwater voor de huishoudens en bedrijven te
verzorgen en zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit tot de watermeter van de huisaansluiting. De
drinkwaterproductie staat vanwege het grote belang van de volksgezondheid volledig onder
overheidstoezicht. Het ministerie van VROM inspecteert. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de
waterleidingwet en voor wat betreft de technische eisen in het waterleidingbesluit
De waterbedrijven zijn geprivatiseerde overheidsbedrijven . De rechtsvorm van de meeste bedrijven is
een naamloze vennootschap. De provincies en in enkele situaties gemeenten, zijn aandeelhouder. De
overkoepelende organisatie Vewin is belangenbehartiger van de waterbedrijven.
Met de waterlevering zijn publieke belangen gemoeid, waar de rijksoverheid bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor heeft. Om te voorzien in de nodige informatie moeten de waterbedrijven
binnenkort in samenspraak met de provincies één maal in de vier jaar bedrijfsplannen opstellen voor
de investeringen. De plannen zullen ter toetsing worden voorgelegd aan het ministerie van VROM.
Het doel van de plannen is bij te dragen aan de leveringszekerheid en de continuïteit van de
waterlevering. (Tabel 1, belangen en doelen Rijksoverheid).

3.3.2. De consumenten
De groep consumenten bestaat uit kleinverbruikers zoals huishoudelijke consumenten en
grootverbruikende bedrijven. De consumenten zijn afhankelijk van de waterleidingbedrijven voor de
levering van leidingwater en van de gemeenten voor de inzameling van het afvalwater. Bij de
systeemanalyse is aangegeven, dat de kleinverbruikers gebonden klanten zijn. De consumentenbond
kan gezien worden als de belangenbehartiger voor deze groep huishoudelijke consumenten.
De grootverbruikende bedrijven betrekken het benodigde industriewater veelal van de waterbedrijven.
In individuele situaties is het mogelijk zelf te voorzien in de waterbehoefte en afvalwaterbehandeling.
Deze categorie heeft binnen de wettelijke ruimte een keuzemogelijk. De vereniging van
grootverbruikers en diverse branche organisaties zijn belangenbehartiger. De consumenten hebben
mede door de gebondenheid beperkte mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de prestaties van
de waterbedrijven, de gemeenten en de waterschappen.

3.3.3. De gemeenten
De gemeenten hebben in het kader van de wet milieubeheer de taak het afvalwater in te zamelen, de
zogenaamde "inzamelplicht" en kunnen binnen de kaders van de hogere overheidsorganen
aanvullend beleid vaststellen door middel van rioolverordeningen. De verordeningen moeten er toe
4

)

Bruin, J.A. de, en E.F. ten Heuvelhof, Sturingsinstrumenten voor de overheid
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bijdragen dat het afvalwater doelmatig wordt ingezameld en geen schade aan het rioolsysteem kan
veroorzaken. De gemeente kan zonder tussenkomst van het waterschap huishoudens en niet onder
de WVO vallende bedrijven aansluiten op het rioolsysteem. Verder heeft de gemeente de
beleidsvrijheid om de riolering zo doelmatig mogelijk in te richten. Daarbij kan het voorkomen, dat
belangen afgewogen moeten worden, waarbij bijvoorbeeld het rioolsysteem een rol speelt in de
bestrijding van wateroverlast in stedelijk gebied.
De stichting Rioned is een overkoepelende organisatie die de specifieke belangen van de
gemeentelijke taak voor de rioleringszorg behartigd en mogelijkheden tracht te creëren om deze taak
zo goed mogelijk in te vullen. Verder is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een
belangenbehartiger voor de gemeentelijke taken in zijn algemeenheid.
3.3.4. De waterschappen zuiveringstaak

De waterschappen met een afvalwaterzuiveringstaak verzorgen de zuivering van het rioolwater van de
gemeenten. De taak is veelal in aparte organisatieonderdelen, ook wel "zuiveringsbedrijven"
genoemd, ondergebracht. In enkele provincies zijn aparte zuiveringsschappen opgericht, om deze
taak uit te voeren. In de WVO wordt dit ook wel de actieve zuiveringstaak genoemd. De
waterschappen hebben de wettelijke bevoegdheid uitvoeringsbeleid vast te stellen voor de aansluiting
op de afvalwaterzuiveringssystemen, ook wel aansluitverordeningen genoemd. Dit zijn voorwaarden
waaronder aangesloten mag worden, dit om de doelmatige werking van het zuiveringssysteem te
bewerkstelligen.
De af te nemen hoeveelheid rioolwater van gemeenten wordt door middel van afspraken bepaald en
vastgelegd in overeenkomsten. Daarbij worden kengetallen benut voor de bepaling van de
normafvoer. Tevens worden op vrijwillige basis afwegingen gemaakt om tegen minimale gezamenlijke
kosten binnen de vereiste emissienorm voor rioolwater en de waterkwaliteitsnormen voor de
inzameling en de zuivering te blijven. De investeringsafspraken worden in overeenkomsten
vastgelegd . Deze zogenaamde "optimalisatiestudies" tussen gemeenten en waterschap zijn geen
wettelijke verplichting.
De eisen voor de lozing van gezuiverd afvalwater worden door de waterkwaliteitsbeheerder bepaald
en in een WVO vergunning vastgelegd. De vergunning geeft de randvoorwaarden aan voor de lozing
van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. De eisen bepalen in sterke mate de kosten voor de uitvoering
van de zuiveringstaak.
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3.3.5. Belangen, doelen en instrumenten uitvoerende actoren
Voor de uitvoerende actoren in de waterketen, de waterbedrijven, consumenten, gemeenten en
waterschappen, zijn de belangen, doelen en instrumenten geïnventariseerd en in onderstaande tabel
per actor gerubriceerd.

Uitvoerende actoren en hun belangen, doelen en instrumenten
Actor
Waterbedrijven,
(Overkoepelende
belangen behartiger
Vewin)

Bedrijfsleven,
(grootverbruikers van
water).
Belangenbehartiging
door vereniging van
grootverbruikers,
diverse branche
organisaties en VNO
Huishoudens,
belangenbehartiging
door o.a. de
consumentenbond

Gemeenten,
(Overkoepelende
belangen behartigers:
voor de rioleringszorg
Stichting Rioned en
Bestuurlijk de
Vereniging van
Nederlandse
Gemeenten VNG)

Belangen
Goede
bedrijfsomstandigheden voor de
waterproductie

Doelen
Maximale
leveringszekerheid
Goede
leidingwaterkwaliteit
Lage milieubelasting
Optimale dekking van de
kosten
Tevreden klanten
Goede leidingwater- Maximale
voorzieningen voor de beschikbaarheid
bedrijven
industriewater
Lage prijs industriewater
Goede kwaliteit
industriewater
Goede bedrijfsafvalLage heffingen
waterverwerking
Geen overlast
Goede drinkwaterMaximale
voorzieningen voor de beschikbaarheid
huishoudens
Lage prijs drinkwater
Goede kwaliteit
drinkwater
Goede huishoudelijke Lage heffingen
afvalwaterverwerking Geen overlast
Goede omstandigToereikende inzameling
heden voor de
afvalwater
invulling van de
Goede rioolsystemen
inzameltaak
Lage milieubelasting
Lage kosten
Tevreden klanten
{burgers en bedrijven)
Geen wateroverlast
Minimale kans op
in de bebouwde
wateroverlast
omgeving
Goed functionerende
leidingwatervoorzieningen

Waterschappen
zuiveringstaak,
(Overkoepelende
belangen behartiger
Unie van
Waterschappen)

Goede
omstandigheden voor
de invulling van de
zuiveringstaak

Voldoende toevoer
leidingwater
Minimale verstoring van
de levering
Tijdige realisatie
aansluitingen
Toereikende inzameling
van het rioolwateraanbod
Goed werkend
zuiveringsproces
Lage milieubelasting
Lage kosten
Tevreden klanten

Instrumenten
Financiële instrumenten
(waterprijs)
Lobby bij overheden via
toezichthouders
Communicatieve
Instrumenten voor o.a.
de klanten
Lobbymacht binnen
openbare besturen
Schadeclaims
Publiciteit
Mogelijke eigen
waterproductie
Klacht en schadeclaims
Mogelijke overgaan naar
zelf zuiveren
Mogelijkheden voor
klachten en ook claims
Publiciteit

Klacht indienen,
eventuele schadeclaim
Wet milieubeheer
Aansluitvergunningen
Gemeentelijke
rioolverordeningen
Communicatieve
Instrumenten
Rioolrecht en subsidies
Indien nodig aansluiten
regenwater op het
rioolstelsel
Peilverlaging
Mogelijkheden om
invloed uit te oefenen op
functioneren
waterleidingbedrijven

Financiële instrumenten
(zuiveringsheffing)
Aansluitverorden in gen
Bestuurlijke lobby
Overeenkomsten afname
rioolwater gemeenten

Tabel2 Belangen, doelen en instrumenten uitvoerende actoren waterketen
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Toelichting tabel
De belangen
Uit de tabel blijkt dat de actoren weinig tegengestelde belangen hebben. De twee waargenomen
tegenstellingen zijn:
1. Het belang van de gemeenten "vermijden van wateroverlast in bebouwde omgevingn versus het
belang van waterschap "goede omstandigheden voor de invulling van de zuiveringstaakn. Bij de
systeemanalyse is naar voren gekomen dat wateroverlast, in de rioolterminologie bekend als
"water op straar, kan ontstaan door afvoer van regenwater via het riool en binnendringend
grondwater bij situaties met hoge grondwaterstanden. Dit leidt tot meer rioolwater dan wenselijk is
voor het systeem, verstoort het zuiveringsproces en leidt tot overstort op het oppervlaktewater.
2. Het belang van de waterbedrijven "goede bedrijfsomstandigheden van de waterproductien versus
de gemeenten "geen wateroverlast in de bebouwde omgevingn. Hoewel de relatie enigszins
verborgen is, blijkt dat de overstort van rioolwater een negatief effect heeft op de kwaliteit van het
oppervlaktewater voor de waterproductie. Dit speelt bijvoorbeeld sterk in het rivierengebied. Wat
stroomopwaarts uit het riool komt, beïnvloedt stroomafwaarts de inname van het ruwwater voor de
waterproductie.

De belangentegenstelling van punt 1 komt met name in beeld bij de zogenaamde optimalisatiestudies
in de afvalwaterketen. Bij deze niet verplichte toets wordt getracht na te gaan waar het beste
geïnvesteerd kan worden en door wie, om de em issie uit het riool te verminderen.
De doelstellingen die kunnen conflicteren en in balans moeten worden gebracht, hebben te maken
met afwegingen die gemaakt moeten worden tussen de kosten, de kwaliteit, de leveringszekerheid en
de beschikbaarheid van water. Bijvoorbeeld:
1. Lage kosten van het leidingwater versus een goede kwaliteit en maximale leveringszekerheid. De
consumenten willen water geleverd zien van maximale kwaliteit tegen lage kosten. Dit betekent
dat naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding moet worden gezocht.
2. De lage kosten van het zuiveren van afvalwater versus lage milieubelasting en de effecten op de
leefomgeving. De zuiveringskasten nemen toe naarmate de zuiveringseisen hoger worden. Verder
heeft de kwaliteit van het geloosde afvalwater invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater en
bepaald daarmee indirect de kwaliteit van het ruwe water voor de waterproductie. Dit is van weer
van belang voor de waterbedrijven en speelt vooral in situaties waar lozingen van gezuiverd
rioolwater gesitueerd zijn nabij oppervlaktewaterbronnen van de waterbedrijven.

De tabel geeft een eerste indruk, die voor dit onderzoek nog niet compleet is. Om de doelstellingen en
eventuele tegenstellingen van de uitvoerende actoren scherper te analyseren, is in paragraaf 3.5 een
gedetailleerd doelstellingenonderzoek uitgevoerd naar de uitvoerende actoren.
De Instrumenten die de actoren kunnen inzetten verschillen onderling. De privaatrechtelijke actoren
hebben geen wetgevende bevoegdheden, maar hanteren onder andere voorschriften voor de
uitvoering van de installaties (vastgelegd in het waterleidingbesluit). De publiekrechtelijke actoren
gemeente en waterschap kunnen middels verordeningen regulerend optreden. De toegepaste
instrumenten kunnen onderscheiden worden in:
1. Instrumenten die permanent karakter hebben c.q. continu actief zijn en belangrijk zijn voor de
doelbereiking. Dit zijn de financiële instrumenten waterprijs, rioolrecht, zuiveringsheffing en
subsidieregelingen. Maar ook de rioolverordeningen en aansluitverordeningen. Kenmerkend voor
deze instrumenten is, dat ze periodiek bijgesteld kunnen worden.
2. Instrumenten die incidenteel ingezet worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde doelen niet
gehaald dreigen te worden. Dit kan door lobby's, dreigen met boetes, incidentele subsidies en
communicatieve acties.

De continue instrumenten zijn belangrijk. Deze instrumente n hebben een permanent effect op het
functioneren van de keten. Instrumenten die incidenteel ingezet worden, zijn specifiek, vaak op
individuele actoren gericht en hebben veelal een korte termijn effect. Dit effect kan na verloop van tijd
wegebben. Bijvoorbeeld bij technieken die tot besparingen leiden, maar na verloop van tijd gangbaar
worden en' geen subsidie meer nodig hebben. De continue instrumenten zijn alleen belangrijk voor het
functioneren van de waterketen als ze ketenbreed effect hebben en gericht zijn op een significant
grote groep actoren. Bijvoorbeeld bij een publiciteitscampagne.
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3.4. Vergelijking tabellen besturende en uitvoerende actoren
Uit de vergelijking van de tabellen blijkt dat er geen fundamentele conflicten zijn. Wel moeten er
afwegingen gemaakt worden tussen belangen en doelen .
3.4.1. Belangentegenstellingen
De onderlinge vergelijking van de belangen van de besturende en uitvoerende actoren geeft aan dat
er geen grote tegenstellingen zijn. Enige problemen van lokale aard kunnen ontstaan bij:
1. Het gemeentelijke belang "geen wateroverlast" en het belang van het waterschap en provincie van
"een goede kwaliteit van het oppervlaktewater". Deze belangentegenstelling speelt met name in
stedelijk gebied, waar het riool een rol speelt in de bestrijding van wateroverlast.
2. Het provinciebelang "geen verdroging" t.g.v. het onttrekken van grondwater en het belang van de
waterbedrijven "goede bedrijfsomstandigheden voor de waterproductie". Waarbij zoveel
grondwater wordt onttrokken als nodig is, om te kunnen voldoen aan de leveringszekerheid.
3.4.2. Tegengestelde doelstellingen
Bij de onderlinge vergelijking van de doelstellingen van de besturende en de uitvoerende actoren
worden de volgende potentiële spanningsbronnen waargenomen tussen:
1. Het waterschap met een waterkwaliteitstaak, "goede kwaliteit oppervlaktewater", versus
waterschap zuiveringstaak, "lage kosten en milieubelasting proces".
2. De consumenten, "maximale beschikbaarheid water", versus rijksoverheid en provincie, "kwaliteit
milieu en minimale verdroging".
3. De consumenten, "lage prijs drink en industriewater" en "maximale beschikbaarheid" versus
waterbedrijven, "voldoende inkomsten" en "leveringszekerheid".
3.4.3. Bevindingen vergelijking
De vergelijking van de belangen en doelstellingen laat zien, dat tussen de besturende actoren en de
uitvoerende actoren binnen de waterketen spanningen kunnen ontstaan. Deze spanningen kunnen
zowel tussen de organisaties onderling, als binnen de organisaties optreden. Dit laatste is het geval
als beleid en uitvoering onder dezelfde organisatie vallen, zoals bij de waterschappen het geval is
tussen de passieve en actieve zuiveringstaak.
De spanningen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld onvoldoende inzicht hebben in en of
onvoldoende adequaat uitvoeren van de taken van de diverse actoren in de keten. Bijvoorbeeld als bij
de doelstellingen een afweging gemaakt moet worden tussen enerzijds de kwaliteit en de
beschikbaarheid van het product en anderzijds de kosten en de milieubelasting . Als de kwaliteit door
de besturende actor wordt bepaald en deze actor onvoldoende inzicht heeft in de effecten die dit heeft
op de kosten, waar de uitvoerende actor mee geconfronteerd wordt, ontstaat al snel een bron van
spanning. Zeker in perioden waar extra tariefsstijgingen niet gewenst zijn.
De genoemde spanningsbronnen zijn een eerste verkennende inventarisatie. Om een gedetailleerder
beeld van de doelstellingen te krijgen en de mogelijke tegenstellingen, is een uitgebreid doelstellingen
onderzoek nodig. In de volgende paragraaf is daartoe een gedetailleerde analyse van de
doelstellingen uitgewerkt.

•,
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3.5.

Gedetailleerde analyse doelstellingen relevante actoren
De inventarisatie van de doelstellingen van de actoren met uitvoerende taken in de waterketen en de
Rijksoverheid is verder gedetailleerd. De voorgaande inventarisatie van de doelstellingen is
aangescherpt, om op gedetailleerder niveau inzicht te krijgen in onderliggende doelstellingen en
potentiële spanningen tussen deze doelstellingen. Voor deze analyse zijn doelstellingenbomen
5
samengesteld volgens onderstaand modelconcept ).

Hoofddoelstelling

Subdoelstelling

Subdoelstelling

1.1

1.2

Subdoelstelling

Subdoelstelling

2.1

2.2

I
I
I
I
I

L--------'
Figuur 2 Modelconcept doelstellingboom
Het model bestaat uit de bovenliggende hoofddoelstelling en de onderliggende subdoelstellingen, die
gerelateerd zijn aan de hoofddoelstelling. Het aantal subdoelstellingen is afhankelijk van de activiteit
van de actor en de benodigde mate van uitwerking in meetbare doelen. Meetbare doelen zijn
bijvoorbeeld lage kosten en hoge waterkwaliteit. Indien een afweging tussen doelen moet worden
gemaakt, omdat ze elkaar tegenwerken, is dit aangegeven door een rode streeplijn. Bijvoorbeeld
subdoelstelling 1.2 = maximale waterkwaliteit en moet in balans gebracht worden met subdoelstelling
2.2 = minimale kosten.
Werkwijze
De gedetailleerde analyse is uitgevoerd voor:
•
de actor rijksoverheid als probleemeigenaar. Dit gezien vanuit het perspectief dat deze actor
verantwoordelijk is voor de barging van de publieke belangen.
• de uitvoerende actoren de waterbedrijven, de gemeenten (rioleringszorg) en de waterschappen
met de zuiveringstaak. Dit vanwege de directe invloed die deze actoren hebben op het
functioneren van de keten .
De doelstellingen van de rijksoverheid en de uitvoerende actoren zullen met elkaar worden
vergeleken. Dit om mogelijke tegenstellingen te inventariseren, die het functioneren van actoren en de
waterketen beïnvloeden.
Van de consumenten, huishoudens en bedrijven, zijn de doelstellingen duidelijk. In de voorgaande
paragraaf 3.3.5 is e.e.a. reeds op een voldoende gedetailleerd uitgewerkt, namelijk maximale
beschikbaarheid van water, een hoge kwaliteit en een lage prijs (Zie daartoe Tabel 2 pagina 13).

5
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Bots, P., Inleiding technische bestuurskunde.
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3.5.1. Rijksoverheid
De doelstellingen van de rijksoverheid zijn getailleerd weergegeven in een doelstellingenboom (zie
Bijlage 1). De centrale doelstelling is "een goed functionerende waterketen". Dit gezien vanuit het
perspectief van de verantwoordelijkheid voor de publieke belangen, zoals aangegeven in de rijksvisie
op de waterketen.
De onderliggende doelstellingen die bijdragen aan de hoofddoelstelling zijn:
1. Een hoge leveringszekerheid voor leidingwater, met daaronder de subdoelen:
Voldoende bruikbaar ruwwater voor de waterbedrijven, een minimale faalkans van de
watervoorziening en een gematigde waterconsumptie.
2. Een goede drinkwaterkwaliteit i.v.m . het belang van de volksgezondheid.
3. Een goed functionerende afvalwaterverwerking met daaronder de subdoelen:
•
Een hoge graad van inzameling bestaande uit een maximaal aansluitpercentage van
consumenten op het inzamelsysteem en tevens een maximale aansluiting van vervuild verhard
oppervlak.
•
Een acceptabele emissie van rioolwater naar het oppervlaktewater en geen emissie naar het
grondwater t.g.v. lekkage van het systeem.
•
Een acceptabele restlozing van het gezuiverde rioolwater op het oppervlaktewater
4. Een lage milieubelasting met de subdoelen:
•
Acceptabele grondwaterpeildaling.
•
laag grondstofgebruik.
•
laag energiegebruik.
•
Geringe afvalstofproductie.
5. Lage maatschappelijke kosten van de waterketen, met de subdoelen:
• Lage waterprijzen.
•
Lage lasten afvalwaterverwerking.
Dit vanwege de betaaibaarheid van de voorzieningen.
De analyse van de doelstellingen van de overheid laat de volgende tegenstellingen zien:
Tegenstellingen tussen de doelen zijn:
1. Maximale aansluiting van vervuild oppervlak op het riool versus minimale emissie uit het
rioolstelsel. De vraag is hoever moet worden gegaan met het aansluiten van verhard oppervlak op
het riool? Daarbij moet een afweging gemaakt worden tussen de effecten van het inzamelen van
de vervuiling van verhard oppervlak op het lokale milieu versus de effecten van rioolwateroverstort
op het oppervlaktewater.
2. Lage waterprijzen versus goede kwaliteit van het drinkwater. Er moet een afweging worden
gemaakt tussen de kosten en de kwaliteit van het drinkwater. Hiervoor is de rijksoverheid
afhankelijk van informatie en kennis van de waterbedrijven. Overigens is de minimale kwaliteit in
de drinkwaterwet vastgelegd. Herziening van wettelijke bepalingen vereist een afweging. Hier
speelt het belang van de volksgezondheid een grote rol.
3. lage rioolrechten versus een acceptabele emissie van rioolwater. De vraag is: welke kosten zijn
acceptabel om de emissie terug te dringen uit rioolstelsels.
4. Lage rioolrechten versus een hoge graad van inzameling van afvalwater. De vraag is: wat is
financieel verantwoord om een bepaald aansluitpercentage te bereiken?
5. Lage zuiveringsheffingen versus acceptabele restlozing via het effluent van de zuivering. De vraag
is: hoe zuiver moet het rioolwater worden en welke kosten zijn acceptabel? In de WVO zijn
emissiecriteria voor de lozingen vastgelegd. Bij aanscherping van de criteria moeten de financiële
effecten beoordeeld en afgewogen worden .
6. Lage zuiveringsheffingen versus een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.
Deze tegenstelling houdt nauw verband met de voorgaande tegenstelling. De zuiveringskasten
nemen toe bij strengere lozingseisen. Dit kan belangrijk zijn als het gezuiverde rioolwater grote
invloed heeft op de bronnen van de waterbedrijven. De vraag is: tot welke mate moet het rioolwater
gezuiverd worden en waar kan het beste geïnvesteerd worden? Is dit in het proces voor de
rioolwaterzuivering of voor de waterproductie?
Uit de analyse van de doelen van de rijksoverheid blijkt, dat afwegingen moeten worden gemaakt
tussen enerzijds de maatschappelijke lasten, die de uitvoering van het beleid met zich meebrengt en
anderzijds het niveau van de drinkwatervoorziening en de afvalwaterverwerking en de milieubelasting.
De overheid stelt de normen vast middels wetgeving, waar de uitvoerende actoren aan gebonden zijn.
Voor informatie over de effecten van het aanscherpen van normen op de uitvoeringskosten, is de
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overheid afhankelijk de uitvoerende actoren. Er is sprake van wederzijdse afhankelijkheden. De
sturende actor heeft informatie nodig over de effecten van het stellen van normen. De uitvoerende
actoren zijn afhankelijk van de normen en kunnen de informatie verstrekken over de verwachte
effecten. De vraag is in welke mate uitwisseling van informatie plaats vindt, om de afwegingen tussen
de doelen te kunnen maken. Deze vraag is gerelateerd aan het functioneren van de waterketen en zal
bij het onderzoek van de benchmarks in deel 4 worden belicht.
3.5.2. Drinkwaterleidingbedrijven

De doelstellingenboom voor de waterbedrijven is weergegeven in Bijlage 2. De centrale doelstelling is
"Een goed functionerend leidingwater productie en distributienetwerk". De subdoelstellingen die
bijdragen aan deze doelstelling zijn:
1. Een hoge leveringszekerheid. De volgende subdoelstellingen dragen hieraan bij:
•
Voldoende bruikbaar ruwwater.
•
Een lage storingsfrequentie.
•
Voldoende productie- en distributiecapaciteit
•
Het watergebruik is kleiner of gelijk aan de maximale productiecapaciteit.
Om over voldoende bruikbaar ruwwater te kunnen beschikken, hebben een aantal waterbedrijven
natuurgebieden in beheer. Dit om meer invloed op de bronnen te hebben.
2. Een goede leidingwaterkwaliteit wordt bereikt door:
•
Een hoge graad van efficiency van de zuivering.
•
Een minimale kans op verontreiniging in het proces. Voor dit laatste is het waterleidingbedrijf
verantwoordelijk tot de watermeter van de huisaansluiting.
3. Een lage milieubelasting, die bereikt kan worden door de negatieve effecten van de
productieprocessen te beperken. De subdoelen zijn:
• Een acceptabele daling van het grondwaterpeil, zodat geen schadelijke effecten ontstaan.
• Een laag energiegebruik.
•
Een duurzaam grondstofgebruik, bij de bouw en exploitatie van de installaties.
•
Geringe vorming van afvalstoffen.
•
4. Een optimale kostendekking, met de subdoelen:
•
Voldoende opbrengst van de verkoop van leidingwater.
•
Lage operationele kosten.
•
Lage investeringskosten.
Toelichting: De waterleidingbedrijven moeten rendabel genoeg zijn. Dit betekent dat de inkomsten
de uitgaven moeten dekken. Er zal voldoende water tegen een redelijke prijs moeten worden
afgezet.
5. Een hoge klanttevredenheid . Bestaande uit diverse subdoelstellingen, waarvan een lage waterprijs
en een hoge waterkwaliteit belangrijk zijn. Een goed functionerend leidingwaterbedrijf zal de
tevredenheid van de klanten meten en intern streefcijfers hanteren om deze doelstelling te
realiseren.
De analyse van de doelstellingen van de waterbedrijven laat de volgende tegenstellingen zien:
Tegenstellingen tussen de doelen binnen de actor:
1. Lage leidingwaterprijs en voldoende opbrengst.
2. Lage operationele kosten en een goede leidingwaterkwaliteit
3. Lage operationele kosten en lage storingsfrequentie van de installaties.
4. Lage investeringskosten en voldoende productiecapaciteit.
5. Lage investeringskosten en een hoge graad van efficiëncy van de installaties.
6. Lage investeringskosten en een lage storingsfrequentie.
De waterbedrijven zullen afwegingen moeten maken tussen de kosten en de te leveren
drinkwaterkwaliteit Verder moeten de opbrengsten van de verkoop van water minimaal de kosten
dekken en voorzien in de mogelijkheid om te kunnen investeren. Als de leidingwaterprijs onder druk
staat en de inkomsten op peil gehouden moeten worden, bestaat de kans dat de kwaliteit op de
grenswaarden wordt afgestemd. Een ander mogelijkheid is de verkoop van leidingwater te vergroten,
indien de productiemogelijkheden dit toelaten. Dit kan door bijvoorbeeld door de aandacht voor
waterbesparende activiteiten te minimaliseren. Een toename van het watergebruik heeft effect op de
overige ketenschakels inzameling en zuivering.
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Tegenstellingen tussen de doelen van overige actoren:
De doelstellingen van de waterbedrijven komen gedeeltelijk overeen met de ketendoelstellingen van
de rijksoverheid. Onderlinge vergelijking laat de zien, dat de volgende doelstellingen op gespannen
voet met elkaar staan:
1. De waterbedrijven moeten voldoende leidingwater tegen een redelijke prijs verkopen om rendabel
te zijn. Dit staat op gespannen voet met de doelstellingen van de rijksoverheid t.a.v. de
milieubelasting en een gematigde waterconsumptie.
2. Het waterbedrijf moet aan een hoge mate van leveringszekerheid voldoen, door voldoende
bruikbaar ruwwater te onttrekken. Dit kan in droge perioden met veel vraag op gespannen voet
staan met het effect op de daling van het grondwaterpeil.
De doelstellingen "voldoende voorraad bruikbaar ruwwater" en een "acceptabele daling van het
grondwaterpeil" hebben relaties met het watersysteem. De mate waarin leidingwater geproduceerd en
geconsumeerd wordt, heeft invloed op de schakels in de afvalwaterketen. Het leidingwaterbedrijf heeft
belang bij voldoende omzet en kan ten dele middels de waterprijs de consumptie beïnvloeden. Een
tweede mogelijkheid is de aandacht voor waterbesparend gedrag van de consument te verminderen.

3.5.3. Gemeenten
De doelstellingenboom voor de gemeentelijke rioleringstaak is weergegeven in Bijlage 3. De
hoofdstelling is "goed rioolbeheer". De volgende subdoelstellingen dragen hieraan bij:
1. Een toereikende inzameling. Hiermee wordt bedoeld, de mate waarin vuil afvalwater van
huishoudens, bedrijven en ook verhard oppervlak wordt ingezameld. Met de onderliggende
doelstellingen:
• Aansluitpercentage huishoudens en bedrijven =wettelijke eis, hiermee wordt bedoeld de mate
waarin aan de beleidsdoeleinden van de rijksoverheid wordt voldaan. Bijvoorbeeld voor wat
betreft het opheffen van engesaneerde lozingen binnen bepaalde termijnen.
•
Aansluiting van vervuild oppervlak =wettelijke eis, hiermee wordt bedoeld de mate waarin aan
de eis wordt voldaan, om vervuild oppervlak aan te sluiten op het rioolsysteem.
2. Een goed functionerend inzamelsysteem met de volgende onderliggende doelstellingen:
•
Minimale lekkage riool naar grondwater.
•
Overstort rioolwater binnen de norm.
•
Minimaal aantal keren water op straat. Het aantal keren waarbij water op straat voorkomt en
wateroverlast ontstaat moet beperkt blijven. In situaties waarbij het riool ook een rol speelt in
de afvoer van regenwater, kan het voorkomen dat het riool het aanbod niet meer kan
verwerken. Het gevolg hiervan is dat rioolwater via straatkolken of huisaansluitingen naar
buiten treedt en overlast veroorzaakt.
•
Voldoende bemalingscapaciteit rioolstelsel. Door het rioolstelsel voldoende af te malen, wordt
verontreiniging en de kans op wateroverlast beperkt. De capaciteit is bij de overnamepunten
afhankelijk van de overeenkomst met het waterschap.
•
Voldoende berging in het riool.
•
Lage storingsfrequentie van het rioolsysteem .
De rioolbeheerder heeft directe invloed op het onderhoud, wat leidt tot een lage storingsfrequentie,
minimale lekkage en vervuiling van het systeem. Dit laatste reduceert de kans op wateroverlast. De
bergingsinhoud, bemalingscapaciteit en de mate waarin regenwater op het riool is aangesloten,
kunnen binnen bepaalde grenzen door de rioolbeheerder worden bepaald in overleg met de
waterkwaliteitsbeheerder.
3 . Een lage milieubelasting, met de volgende subdoelstellingen:
•
Laag energiegebruik.
•
Duurzaam gebruik van grondstoffen.
•
Geringe vorming van afvalstoffen door het systeem.
4. Een optimale kostendekking, waarbij de inkomsten uit het rioolrechten moeten voorzien in de
uitgaven voor het rioolbeheer. Het streven is naar lage operationele en investeringskosten. Voor
een goede vergelijking van de financiële prestaties van actoren, is het noodzakelijk de werkelijke
inkomsten en uitgaven in beeld te brengen. De opbrengsten uit de rioolrechten moeten de kosten
dekken.
5. Een hoge klanttevredenheid met de onderliggende subdoelen:
•
Snelle afhandeling van de aansluitaanvragen.
•
Lage rioolrechten.
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• Gering aantal rioleringsklachten.
• Snelle klachtafhandeling.
De doelstelling is gerelateerd aan de vraag hoe de klanten (huishoudens en bedrijven) de
dienstverlening van de rioolbeheerder ervaren.
De analyse van de doelstellingen voor de gemeentelijke rioleringstaak laat de volgende
tegenstellingen zien:
Tegenstellingen tussen de doelen binnen de actor:
1. Lage rioolrechten versus voldoende opbrengsten. De opbrengsten uit het rioolrecht zouden
normaal gesproken de kosten van de inzameltaak moeten dekken. Overigens komen de
rioolrechten ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en zijn derhalve niet
geoormerkt 6 ).
2. Lage operationele kosten versus minimale storingsfrequentie van het rioolsysteem. De vraag is:
hoeveel onderhoud moet worden gepleegd om het rioolsysteem goed te laten functioneren?
3. Lage operationele kosten versus minimale lekkage van het rioolsysteem. Hoeveel onderhoud en
reparatie moet worden uitgevoerd om lekkage van het systeem te minimaliseren?
4. Lage investeringskosten versus voldoende bergingsvolume in het riool. Er zal een afweging
moeten worden gemaakt tussen de bergingsvolume en de investeringskosten.
5. Lage investeringskosten versus voldoende bemalingscapaciteit. Deze afweging is nauw
gerelateerd aan het bergingsvolume en ook afhankelijk van het waterschap in verband met de
afname van de hoeveelheid rioolwater. De investeringen worden op vrijwillige basis in onderlinge
afstemming geoptimaliseerd. In de praktijk vindt deze afweging niet altijd plaats, of mislukt door
tegenstellingen.
6. Lage investeringskosten versus minimaal aantal keren water op straat. De kosten van andere
systemen om wateroverlast tegen te gaan, moeten worden afgewogen tegen regenwaterafvoer via
de riolering en de extra investering die hiermee gemoeid gaat.
7. Lage investeringskosten versus toereikende inzameling. Het aansluiten van huishoudens en
bedrijven op de riolering moet afgewogen worden tegen alternatieven, zoals lokale behandeling.
De vergelijking van de doelstellingen maakt duidelijk dat er vele afwegingen moeten worden gemaakt.
Voor deze afwegingen is de gemeente mede afhankelijk van de besturende actoren. Het betreft o.a .
wettelijke eisen, voor de inzameling en emissies uit rioolstelsels. Voor het inzicht in alternatieven voor
het inzamelen en behandelen is de gemeente afhankelijk van marktpartijen. Om tot goede afwegingen
te komen, is informatie en kennis nodig.

Tegenstellingen tussen de doelen van overige actoren:
De volgende gemeentelijke doelstellingen staan op gespannen voet met de doelstellingen van de
andere actoren:
1. Voldoende opbrengsten uit het rioolrecht versus rijksoverheid lage rioolrechten. Het rijk wil dat de
gemeentelijke lasten in de pas blijven met de economische ontwikkeling. Op dit moment is het
tegengestelde het geval \
2. Minimaal aantal keren water op straat versus rijksoverheid "minimale emissie" uit het riool. Daar
waar het riool een rol speelt in de afvoer van regenwater, komen situaties voor waarbij rioolwater
overstort op het oppervlaktewater, of erger water op straat voorkomt. De gemeente heeft er voor
gekozen het riool mede te benutten voor de bestrijding van wateroverlast. Met als gevolg een
grotere kans op emissie uit het riool, dan wanneer dit niet het geval zou zijn geweest.
3. Voldoende hoge afvoercapaciteit versus waterschappen "aanvoer rioolwater binnen de
normwaarden" van de op te stellen afname overeenkomst of verwerkingsmogelijkheden. De
gemeente zal de investering voor rioolberging zo laag mogelijk trachten te houden en het
rioolwater met een voldoende hoge capaciteit willen afvoeren om de kans op overstort van
rioolwater en de kans op water op straat te reduceren.
3.5.4. Waterschappen
De hoofddoelstelling voor de zuiveringstaak is "goed zuiveringsbeheer" (Bijlage 4). De onderliggende
doelstellin~gen zijn:
6
7
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1. Een toereikende inzameling van rioolwater met de subdoelen:
•
Voldoende overname punten van rioolwater, zodat de aanbieders voldoende mogelijkheden
hebben om het ingezamelde rioolwater aan te kunnen bieden voor verwerking.
•
De afnamecapaciteit rioolwater is conform de afspraken vastgelegd in de overeenkomst tussen
de gemeenten en het waterschap.
2. Een goed zuiveringsproces met de subdoelen:
•
Minimale verstoring van de aanvoer van rioolwater t.g.v. het falen van het inzamelsysteem,
pieklozingen en lozingen die buiten de grenzen van de vergunning liggen.
•
Minimale vermenging rioolwater met regenwater.
•
Lage storingsfrequentie installaties, wat relaties heeft met de doelstellingen van de
riool beheerder.
•
Laag gebruik van hulpstoffen voor het zu iveringsproces.
• Voldoende zuiveringscapaciteit om de afname verplichtingen van rioolwater te kunnen
verwerken.
•
Geringe productie van afvalstoffen bij het zuiveringsproces.
•
De effluentkwaliteit voldoet aan de lozingseisen.
3. Een optimale kostendekking met de subdoelen:
•
Voldoende opbrengst van de zuiveringsheffing.
•
Lage operationele kosten voor de installaties.
•
Lage investeringskosten. Niet meer dan noodzakelijk is, om tijdig te beschikken over de
gewenste zuiveringscapaciteit.
4. Een lage milieubelasting met de subdoelen:
• Geringe restlozing via het effluent, de randvoorwaarden zijn vastgelegd in de WVOvergunning.
•
Laag energiegebruik.
•
Duurzaam grondstofgebruik.
•
Minimale geur en geluidsoverlast, de grenswaarden zijn in de milieuvergunning vastgelegd.
De milieubelasting is enerzijds afhankelijk van het aanbod aan rioolwater van de gemeente en
anderzijds van de interne prestaties.
5. Een hoge mate van klanttevredenheid met de subdoelen :
• Tijdige afhandeling aansluitaanvragen van gemeenten voor aansluiting op het
zuiveringssysteem.
•
Lage zuiveringsheffing.
• Gering aantal klachten zuiveringsproces.
•
Snelle klachtafhandeling.
De klanten zijn enerzijds de aanbieders van rioolwater, gemeenten en bedrijven en anderzijds de
burgers en bedrijven die bijvoorbeeld hinder kunnen ondervinden van de activiteiten.
De analyse van de doelstellingen van de zuiveringstaak van de waterschappen laat de volgende
tegenstellingen zien:
Tegenstellingen tussen de doelen binnen de actor zijn:
1. Een lage zuiveringsheffing versus voldoende opbrengst uit de heffing.
2. Lage operationele kosten versus geringe productie van afvalstoffen.
3. Lage operationele kosten versus lage storingsfrequentie installaties. Dit betreft het
onderhoudsvraagstuk.
4. Lage operationele kosten en investeringskosten versus voldoende overnamepunten. Hoe meer
overnamepunten hoe hoger de kosten voor het waterschap.
5. Lage operationele en investeringskosten versus geringe restlozing via het effluent. Hoe schoner
het geloosde effluent hoe hoger de kosten van behandeling. Ook hier is de strategie mogelijk om
op de grens van de vergunningsmogelijkheden te werken, teneinde de kosten zo laag mogelijk te
houden.
Tegenstellingen met doelen overige actoren zijn:
1. Voldoende opbrengst van de zuiveringsheffing versus rijksoverheid doelstelling "lage
maatschappelijke kosten". Het rijk wil dat de zuiveringsheffing in de pas blijft met de economische
ontwikkeling. Op dit moment is het tegengestelde het geval. Net als bij de gemeentelijke
rioolheffing stijgt de zuiveringsheffing op dit moment sterker dan de prijsindex.
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2. Afname rioolwater conform overeenkomst versus het gemeentelijke doel minimaal aantal keren
water op straat. Bij de gemeentelijke doelstellingen is aangegeven dat het riool regelmatig ook de
afvoer van regenwater verzorgt. Dit De afname van de hoeveelheid rioolwater wordt door middel
van een overeenkomst bepaald. Zoals bij de gemeente inzameltaak reeds aangegeven is, heeft
het waterschap er belang bij dat de hoeveelheid af te nemen rioolwater niet boven de normen en
verwerkingscapaciteit uitkomt. Dit om de kosten te matigen. Echter, de gemeente zal meer
afnamecapaciteit willen als water op straat voorkomt. De vraag is in dit geval welk belang voor
gaat.
3. De vergunningseisen van de rijksoverheid versus de doelstelling lage investeringskosten en
operationele kosten. Hoe zwaarder de eisen van de vergunningverlener hoe hoger de kosten voor
de zuiveringstaak.
3. 5.5. Resultaten uitgebreide doelstellingen vergelijking

De uitgebreide analyse van de doelstellingen van de rijksoverheid, waterbedrijven, gemeenten en
waterschappen heeft geleid tot een gedetailleerd inzicht in de doelstellingen en de afwegingen die
tussen de doelstellingen moeten worden gemaakt. Tussen de volgende belangrijkste doelstellingen
moeten afwegingen worden gemaakt:
1. Kostendoelstellingen versus milieudoelstellingen.
2. Kostendoelstellingen versus kwaliteitsdoelstellingen voor het drinkwater en gezuiverde rioolwater.
3. Beschikbaarheid van leidingwater versus de kosten en milieubelasting.
4. De waterprijzen en heffingen versus de gewenste lage maatschappelijke lasten.
De afwegingen tussen de doelstellingen moeten zowel binnen de actoren, als tussen de actoren
worden gemaakt. Indien de doelstellingen relaties hebben met de activiteiten van andere actoren, kan
gesproken worden van afhankelijkheden. In dat geval is een actor voor het maximaliseren of
minimaliseren van zijn doelstelling afhankelijk van de overige ketenschakels.
De geïnventariseerde doelen met onderlinge relaties tussen de actoren, zijn samengevat in de
onderstaande tabel. Onderlinge vergelijking laat de overeenkomsten en verschillen zien.
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Tabel 3 Samenvatting vergelijking doelstellingen actoren

In de tabel zijn de doelstellingen van de consumenten opgenomen (volgens Tabel 2 blz 13). De
consumenten zijn onderdeel van de waterketen en van invloed op het functioneren.
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In de tabel zijn de doelstellingen die met elkaar overeenkomen groen (donker grijs) gemarkeerd en de
doelstellingen die conflicteren zijn geel (licht grijs) gemarkeerd. Bijvoorbeeld: de rijksoverheid streeft
naar lage maatschappelijke lasten. Dit komt overeen met de wens van de consumenten lage
waterprijzen en heffingen. De waterbedrijven, gemeenten en de waterschappen streven naar
voldoende of meer inkomsten om zonodig de stijgende kosten te kunnen dekken. Dit betekent dat er
een spanningsveld bestaat tussen de rijksoverheid en consumenten enerzijds en anderzijds de
uitvoerende actoren in de keten.
De tabel geeft een goed beeld van doelstellingen die tussen de actoren tot spanningen kunnen leiden,
omdat ze relaties hebben met elkaar. De doelstellingen moeten met elkaar in balans worden gebracht
door afwegingen te maken. Voor verantwoorde afwegingen is uitwisseling van informatie en kennis
noodzakelijk, alsmede inzage in elkaars activiteiten en de gevolgen daarvan. Kortom samenwerking in
de keten is een vereiste om tot goede afwegingen te komen. Dit sluit aan bij de bevindingen van
paragraaf 3.4.3 in de 2e alinea.
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4.

Conclusies
De analyse van de actoren heeft veel duidelijk gemaakt over het functioneren van de waterketen en
de belangrijkste actoren. Per onderzoeksvraag zijn de volgende conclusies getrokken:

1. Welke actoren hebben belang bij het functioneren van de waterketen en welke invloed hebben
ze daarop?
Vele actoren hebben belang bij het functioneren van de waterketen. De identificatie van de actoren
heeft geleid tot de volgende groepen:
• De actorgroep belanghebbenden met weinig invloed. Deze actoren hebben te maken heeft met de
effecten van het functioneren van de waterketen en hebben nauwelijks invloedsmogelijkheden.
• De besturende actoren die veel invloed hebben. Deze actoren bepalen de randvoorwaarden voor
het functioneren van de keten en hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren
van de waterketen en de ketenschakels. Het betreft de rijksoverheid, de provincies en de
waterschappen met waterkwaliteitstaak.
• De uitvoerende actoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten binnen de
ketenschakels, de waterbedrijven, consumenten, gemeenten en waterschappen met een
waterzuiveringstaak. De waterbedrijven, gemeenten en waterschappen hebben de nodige invloed
op de mate waarin de eigen doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en bepalen daarmee het
functioneren van de afzonderlijke ketenschakels, waterproductie, inzamelen en zuiveren rioolwater.
Het schema volgens Figuur 1 op pagina 5 geeft de indeling van de actoren weer.
Bij de inventarisatie blijkt dat alle bestuurslagen van de overheid betrokken zijn bij het functioneren
van de waterketen. Dit varieert van besturend tot uitvoerend. Bij de waterschappen zijn deze twee
taken vaak binnen één organisatie ondergebracht.

2. Wat zijn de belangen van de invloedrijke actoren, welke doelen streven ze na en welke
instrumenten kunnen ze daarbij inzetten?
Zowel de besturende als de uitvoerende actoren hebben grote invloed op het functioneren van de
waterketen . De rijksoverheid staat borg voor de publieke belangen zoals de volksgezondheid, een
goede kwaliteit van de voorzieningen, de betaaibaarheid en de milieubelasting van
waterketensysteem. De provincies en voornamelijk de waterschappen met een WVO-taak hebben
belang bij deelaspecten, die regio gebonden zijn.
De uitvoerende actoren hebben groot belang bij goede omstandigheden om de taken te kunnen
uitvoeren. Zo hebben de waterbedrijven groot belang bij voldoende bruikbaar oppervlaktewater en
grondwater als bron voor de drinkwaterbereiding. De gemeenten hebben belang bij een goed werkend
inzamelsysteem, waarbij de kans op problemen zoals wateroverlast gering is. De waterschappen
hebben belang bij een goed werkend zuiveringssysteem, waarbij de aanvoer zo weinig mogelijk
verstoord wordt door o.a. toevoer van "schoon" regenwater.
Het onderzoek naar de doelstellingen heeft tot een scala aan meetbare subdoelstellingen geleid, die
bijdragen aan de hoofddoelstelling van iedere actor. De doelstellingen kunnen ingedeeld worden in de
volgende categorieën:
• Financiële doelstellingen.
• Kwaliteitsdoelstellingen.
• Milieudoelstellingen.
• Leveringszekerheiddoelstellingen.
• Klanttevredenheidsdoelstellingen.
Het voorkomen van deze doelstellingen wisselt per actor. Voor de consumenten is het belangrijk dat
voldoende drinkwater beschikbaar is, van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs en dat het
afvalwater wordt ingezameld en verwerkt tegen een lage heffing. De waterbedrijven, gemeenten en
waterschappen hebben te maken met alle bovengenoemde categorieën doelstellingen.
De instrum enten die de actoren in kunnen zetten, kunnen eveneens in categorieën ingedeeld worden.
De besturende actoren hebben vele mogelijkheden in tegenstelling tot de uitvoerende actoren.
Opvallend is dat in de waterketen veel gebruik gemaakt wordt van eenzijdige sturingsinstrumenten,
voornamelijk wet- en regelgeving. De tweezijdige instrumenten worden beperkt toegepast. Het betreft
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o.a. bestuursakkoorden die het resultaat zijn van de nodige overleg en onderhandeling om bepaalde
doelstellingen te realiseren.

3. Zijn er tegenstellingen tussen de belangen van de actoren?
Er is geen sprake van grote belangentegenstellingen. Het volksgezondheidsbelang staat in de
waterketen voorop. De overige belangen zijn ondergeschikt aan dit hoofdbelang. De belangrijkste
tegenstelling betreft de afweging in de afvalwaterketen, die op lokaal niveau gemaakt moet worden,
tussen wateroverlast en het goed functioneren van de afvalwaterketen. Dit speelt in die situaties
waarbij het riool een dubbele functie heeft, namelijk een inzamelfunctie voor afvalwater en de
verzorging van de afvoer van regenwater. Het riool kan daarbij het meest voor de handliggende
alternatief zijn, echter de gevolgen die dit heeft voor het functioneren van de afvalwaterketen moeten
ook in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld de extra kosten die dit veroorzaakt voor de ketenschakel
rioolwaterzuivering.
4. Welke spanningen kunnen er tussen de doelstellingen ontstaan? Treden de spanningen op
binnen de actoren of tussen de actoren onderling?
De gedetailleerde analyse van de doelstellingen heeft nogal wat tegenstellingen in beeld gebracht.
Het gaat daarbij om doelstellingen waar afwegingen moeten worden gemaakt tussen de kosten, een
goede kwaliteit van drinkwater en gezuiverd rioolwater, een minimale milieubelasting en een maximale
beschikbaarheid van de voorzieningen. De tegenstellingen tussen de doelstellingen komen zowel
binnen de actoren voor, als tussen de actoren onderling. Het probleem van het niet goed functioneren
van de waterketen kan herleid worden tot de complexheid van het afwegen van de vele tegengestelde
doelstellingen. die verdeeld zijn over de actoren.
Om goede afwegingen te kunnen maken tussen de doelstellingen, is het voor zowel de uitvoerende
actoren in de keten als voor de sturende organen noodzakelijk over voldoende informatie en kennis te
beschikken, om de effecten van verandering van doelen te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld wat zijn
de kosten en de effecten van: De aanscherping van lozingseisen, of het afkoppelen van regenwater
van de waterketen. Welke doelen kunnen de beoogde effecten tegenwerken?
De benodigde informatie om te beoordelen wat de effecten van beleidsveranderingen zijn, is
versnipperd over de ketenschakels. Bij de systeemanalyse is gebleken, dat de actoren autonoom
werken. ledere actor is verantwoordelijk voor zijn eigen taak binnen de keten en probeert deze met de
beschikbare middelen zo goed mogelijk uit te voeren.
Er is bij de dit onderzoek geen structurele wijze aangetroffen, waaruit blijkt dat aan onderlinge
afstemming en uitwisseling van informatie en kennis wordt gedaan. Alleen in de afvalwaterketen
worden in incidentele situaties gezamenlijke studies uitgevoerd om de investeringen te optimaliseren.
Dit kan tot gevolg hebben dat tegengestelde doelstellingen tussen actoren niet optimaal worden
gerealiseerd, omdat geen afstemming plaatsvindt.
De doelstellingenanalyse laat zien dat informatie- en kennisuitwisseling van groot belang is, om goede
afwegingen te kunnen maken tussen de tegengestelde doelstellingen. Hiertoe is het wenselijk samen
te werken in de keten om tot de juiste afwegingen te komen. Dit zal tot het beter functioneren van de
waterketen leiden.
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Elkaar tegenwerkende doelen

Toelichting:
De figuur geeft de doelstellingen weer, die leiden tot een goed functionerende waterketen. In de figuur zijn de doelen die interacties hebben met het watersysteem groen gemarkeerd. Verder zijn een aantal doelen door middel van een
rode streeplijn met elkaar verbonden. Bij deze doelen kan met grote mate van zekerheid gesteld worden, dat deze met elkaar in balans moeten worden gebracht.
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Bijlage 2 Doelstellingen waterbedrijven
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Elkaar tegenwerkende doelen

Toelichting:
Voor de waterbedrijven is als centrale doelstelling gekozen een goed functionerend leidingwater productie en distributiesysteem. De onderliggende doelstellingen moeten hieraan bijdragen. De doelstellingen waar sprake is van interacties
naar het watersysteem en de afvalwaterketen zijn in kleur gemarkeerd.
De elkaar tegenwerkende doelstellingen zijn onderling met elkaar verbonden door de rode streeplijn. Bij deze doelen zal een afweging moeten worden gemaakt.
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Bijlage 3 Doelstellingen gemeenten, inzameltaak
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Toelichting:
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Toelichting:
De zuiverende waterschappen hebben als centrale doelstelling goed 'zuiveringsbeheer. De interacties met het watersysteem en de gemeentelijke inzameltaak zijn in kleur gemarkeerd. De elkaar tegenwerkende doelstellingen zijn
onderling met elkaar verbonden door de rode streeplijn .
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1

Inleiding
Het onderzoek "Benchmarking in de Waterketen" bestaat uit vier deelonderzoeken en een
samenvattend hoofdrapport In het eerste deelonderzoek is een systeemanalyse van de waterketen
uitgevoerd. Daarbij zijn de ketenschakels en de activiteiten in beeld gebracht. In het tweede
deelonderzoek is onderzoek gedaan naar de actoren. Daarbij zijn de belangen, doelstellingen en
instrumenten vastgesteld en is specifiek gekeken naar mogelijke tegenstellingen tussen de
doelstellingen. Bij het deelonderzoek naar de actoren is geconcludeerd dat er veel afwegingen
moeten worden gemaakt tussen tegengestelde doelstellingen. De afwegingen moeten zowel binnen
als tussen de actoren plaats vinden. Bij onvoldoende uitwisseling van informatie, kennis en onderzoek
van de effecten is de kans groot dat geen j uiste afwegingen worden gemaakt.
Het derde deelonderzoek heeft tot doel de samenhang in beeld te brengen tussen het systeem van de
waterketen en de actoren met hun instrumenten en doelstellingen. Dit deelonderzoek is van groot
belang voor de beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek, "Kan door het
sturingsinstrument benchmarking het functioneren van de waterketen worden verbeterd"?

1.1

Onderzoeksvragen
Voor dit deelonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is de samenhang tussen de instrumenten, de omgevingsfactoren en de doelstellingen
van de actoren binnen de waterketen?
2. Op welke wijze kunnen de actoren de eigen doelstellingen het beste realiseren en leidt dit
tot verschil van inzicht over de inzet van de instrumenten tussen de actoren?
Bij de eerste onderzoeksvraag gaat het om de causale verbanden tussen de instrumenten, de
omgevingsfactoren en de doelstellingen, die van belang zijn voor het functioneren van de waterketen.
De tweede onderzoeksvraag gaat over de vraag, of er verschil van inzicht is tussen de actoren over
de inzet van instrumenten om de doelstellingen te bereiken. Bij deze onderzoeksvraag wordt tevens
nagegaan of een afstemming tussen de instrumenten moet plaats vinden, om tegengestelde effecten
te voorkomen. Wat hiermee wordt bedoeld, zal nader worden verduidelijkt door middel van een
conceptueel model.

1.2

Werkwijze causale analyse
De deelonderzoeken systeemanalyse en actorenanalyse zijn de basis voor het onderzoek. Bij de
systeemanalyse zijn de belangrijkste elementen voor de uitvoering van de activiteiten binnen de
ketenschakels geïnventariseerd. Het gaat daarbij om de input, controls, mechanism en output van de
ketenschakels. leder element is uitgewerkt in een meetbare factor. Bij de actorenanalyse zijn de
doelstellingen van de actoren bepaald en de afwegingen die gemaakt moeten worden.
Bij de causale analyse gaat het namelijk om het verkrijgen van inzicht in veranderingen binnen het
systeem van de waterketen, door middel van oorzaak en gevolgredenaties. Het onderzoek is
kwalitatief uitgevoerd. Voor het onderzoek is een causaal model samengesteld. Door middel van dit
model kan de samenhang van elkaar beïnvloedende factoren worden geanalyseerd.
De eerste onderzoeksvraag is in de volgende drie stappen uitgevoerd:
1. Het ontwerp van het causale model op basis van een conceptueel model. Het toegepaste
conceptuele model is beschreven in paragraaf 2.1.
2. Het construeren van het causale model. Bestaande uit vier deelstappen:
A. De afbakening van de causale analyse. Waarbij bepaald is welke factoren deel uit maken van
het onderzoek.
B. Het bepalen van de onderlinge samenhang tussen de factoren. Welke factoren beïnvloeden
elkaar en hoe?
C. Het indelen en toelichten van de factoren op basis van het conceptuele model. De indeling is
ge,baseerd op de vraag: Is de factor een doelstelling van één of meerdere actoren, een
instrument om deze doelstellingen te realiseren, een externe omgevingsfactor of een
variabele binnen het systeem?
D. Het causale model verifiëren en valideren, door per factor een oorzaak gevolg redenatie uit te
voeren. Daarbij is de vraag gesteld: Wat gebeurt er met de afhankelijke factoren als een factor
in waarde toe of af neemt? Nemen de afhankelijke factoren dan eveneens in waarde toe of af,
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3.

of is er sprake een omgekeerd effect. Het causale model is op deze wijze systematisch
gecontroleerd.
Het analyseren van de samenhang. Hierbij is allereerst een beeld gevormd van de totale
samenhang van de ketenactiviteiten en de factoren. Vervolgens zijn de effecten van de
instrumenten en invloedsfactoren op de doelstellingen onderzocht. Daarbij is specifiek per
instrument onderzocht of het effect zich beperkt tot de doelstellingen van een enkele actor, of een
bredere werking heeft en de doelstellingen van overige ketenactoren of de besturende actor(en)
beïnvloeden.

De tweede onderzoeksvraag is door middel van modelanalyses onderzocht. Daarbij is onderzoek
gedaan naar de beste combinatie van de inzet van de instrumenten voor het verbeteren van de
doelstellingen. De analyse is per actor uitgevoerd en geeft een beeld van mogelijke verschillen van
inzicht over de inzet van de instrumenten en de afhankelijkheden van de instrumenten van de andere
actor( en). Indien er geen noemenswaardige tegenstellingen zijn tussen de doelstellingen, kan er
namelijk nog wel verschil van inzicht bestaan over de manier waarop doelstellingen gerealiseerd
kunnen worden.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma DANA (Dynamic Actor Network
Analyses) De samenstelling van het causale model heeft geleid tot de nodige bevindingen. Deze zijn
toegelicht in hoofdstuk 2.6.
Het geconstrueerde causale model is een belangrijk middel om de samenhang te kunnen analyseren
tussen de doelstellingen, de instrumenten en omgevingsfactoren. Het toegepaste model is tevens de
basis voor de analyse van de benchmarkdoelstellingen in deelonderzoek 4.
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2

Causale analyse
In dit hoofdstuk komen de beide onderzoeksvragen aan de orde.
Voor de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag "Wat is de samenhang tussen de
instrumenten, de omgevingsfactoren en de doelstellingen van de actoren" zijn de volgende
stappen doorlopen:
1. Het conceptuele kader van het causale model is vastgelegd.
2. De afbakening van de causale model voor de waterketen.
3. De constructie van het causale model.
4. De verificatie en validatie van het model.
5. De modelanalyses en interpretatie van de resultaten.
De stappen zijn in de navolgende Paragrafen beschreven.
8
Voor de beantwoording van de 2 onderzoekvraag "Op welke wijze kunnen de actoren de eigen
doelstellingen het beste realiseren en leidt dit tot verschil van inzicht over de inzet van de
instrumenten tussen de actoren" zijn per actor analyses uitgevoerd naar de beste mogelijke
combinatie van de inzet van de beschikbare instrumenten. De resultaten zijn beschreven in paragraaf

2.6

2.1

Modelconcept beïnvloedingsdiagram
De causale analyse is een analyse waarmee:
• De samenhang van de factoren, die een systeem beïnvloeden, door causale verbanden in beeld
wordt gebracht.
• De effecten van verandering van factoren in een systeem kunnen worden geanalyseerd.
Het onderstaande modelconcept is voor de analyses toegepast \

Instrument 2
actor 2

+

+

Figuur 1 Modelconcept causale analyse

In het modelconcept zijn de elkaar beïnvloedende factoren weergegeven. De verbindingslijnen geven
de causale verbanden tussen de factoren aan. De verbanden kunnen positief(+), negatief(- ) of nog
niet geheel duidelijk zijn. Dit laatste is met een vraagteken aangegeven. Bij een positief verband zal
een toename van een factor leiden tot een toename van de beïnvloedbare factor. Bij negatief verband
is het omgekeerde het geval.

1

)

Bots, P.W.G., Inleiding technische bestuurskunde, augustus 1999.
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De factoren zijn te onderscheiden in:
•
De instrumenten. Dit zijn factoren met alleen uitgaande pijlen , waarvan de waarde door actoren
kan worden beïnvloed . Bijvoorbeeld financiële instrumenten zoals subsidies.
•
De omgevingsvariabelen. Dit zijn factoren met eveneens alleen uitgaande pijlen. De waarde van
de factor kan niet worden beïnvloed door de actoren binnen het systeem . Bijvoorbeeld regenval
en temperatuur en bevolkingsomvang .
•
De systeemvariabelen. Dit zijn factoren die afhankelijk zijn van andere factoren en alleen
ingaande of ingaande en uitgaande pijlen hebben. De systeemvariabelen zijn onderverdeeld in:
tussenvariabelen en uitvoervariabelen , In figuur 1 is systeemvariabele1 een tussenvariabele en
systeemvariabele 2 een uitvoervariabele. Een systeemvariabele kan een doelstelling van een
actor zijn en tevens een andere systeemvariabele beïnvloeden. In het model is dit als volgt
weergegeven. Systeemvariabele 1 heeft een versterkende invloed op systeemvariabele 2. Indien
systeemvariabele 1 een doelstelling is van actor 1 en systeemvariabele 2 van actor 2, dan
betekent dit, dat de doelstellingen elkaar beïnvloeden en afhankelijk zijn . De uitvoervariabelen
hebben alleen inkomende pijlen en zijn veelal doelstellingen.
Met het model kunnen analyses worden uitgevoerd, door de onderlinge verbanden tussen de factoren
na te gaan. Bijvoorbeeld wat is de invloed van instrument 1 op de doelstelling van actor 2
(systeemvariabele 2). Het blijkt dat versterking van de inzet van het instrument 1 een versterkend
effect heeft op doelstelling 1. Doelstelling 1 heeft een versterkend effect op doelstelling 2. Indien dit
effect negatief ervaren wordt, zal actor 2 daarop anticiperen door instrument 2 in te zetten om de
versterkende invloed van actor 1 te compenseren. Instrument 2 heeft namelijk een omgekeerde
invloed op doelstelling 2. Als actoren de instrumenten onafhankelijk van elkaar inzetten, is de kans
groot dat het systeem niet optimaal gaat functioneren en de doelstellingen tegen bijvoorbeeld hogere
kosten worden gerealiseerd, dan bij onderlinge afstemming tussen de instrumenten het geval zou zijn
geweest.
Het modelconcept is hierna toegepast voor de het onderzoek naar de samenhang van de factoren in
de waterketen.

2.2

Afbakening model
Het causale model is opgezet voor de waterketen en de daarbinnen functionerende ketenschakels.
De afbakening van het systeem is gevisualiseerd in onderstaande figuur.
Watersysteem

~----- - - - -------1
I
I
I
I
I
I
I
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Waterketen
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Figuur 2 Afbakening model causale analyse
Het causale model bestaat uit de onderdelen, die weergegeven zijn binnen het omringende kader va n
de waterketen en de interacties naar het watersysteem. Het causale model voorziet in een
terugkoppeling . De mogelijke effecten van de lozingen van de waterketen op de kwaliteit van het
oppervlakte- en grondwater is meegenomen, dit in tegenstelling tot de figuur aangeeft.
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Het systeem van de waterketen is actor onafhankelijk gemodelleerd. Als basis voor het model hebben
de deelonderzoeken systeemanalyse en actorenanalyse gediend. Het model is samengesteld uit
kwantificeerbare factoren.

2.2.1 Niet opgenomen factoren
Het model bevat de belangrijke ketendoelstellingen, die gerelateerd kunnen worden aan de publieke
belangen. Vanwege een te gedetailleerd niveau zijn de volgende factoren niet gemodelleerd:
1. Klanttevredenheid
De afzonderlijke doelstelling van de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen "hoge
klanttevredenheid", met de onderliggende doelstellingen "laag percentage klachten" en "snelle
klacht afhandeling", maakt geen onderdeel uit van het onderzoek. De dienstverlening aan
individuele klanten is in het kader van dit onderzoek niet direct relevant voor de rijksoverheid. Het
betreft detail informatie die bruikbaar is voor de onderlinge vergelijking van actoren binnen de
ketenschakels. Bij een goed werkende prestatiemeting mag verwacht worden dat op dit onderdeel
voldoende verbeteringsprikkels ontstaan.
2. Werkgelegenheid en toegepaste technieken
Het onderzoek voorziet niet in de aspecten personeelsinzet (werkgelegenheid) en toegepaste
technieken . Deze mechanism's, die bij de systeemanalyse zijn geïnventariseerd, zijn buiten
beschouwing gelaten en maken ook geen onderdeel uit van de rijksvisie op de waterketen. Bij
personeelsinzet kan gedacht worden aan het aantal mensen (werkgelegenheid) en het
opleidingsniveau (kennisaspect) benodigd voor de uitvoering van de activiteiten binnen de
ketenschakels. Indien binnen de waterketen voldoende prestatieprikkels aanwezig zijn, mag
verwacht worden dat deze factoren door de actoren worden verbeterd.
3. Lobby macht
Het instrument lobbymacht is niet verwerkt. De actoren zullen trachten de doelstellingen met alle
beschikbare instrumenten te realiseren. Lobbymacht is in dit kader moeilijk te modelleren.
Overigens kunnen effecten wel met het model geanalyseerd worden, als deze ontwikkelingen zich
voordoen. Bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidies door te lobbyen.

2.2.2 Beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek heeft de volgende twee "beperkende" factoren :
1. De sterkte van de causale verbanden. Voor de validatie van het causale model is gebruik
gemaakt van de eigen materiekennis opgedaan bij het onderzoek en werkervaring. De positieve of
negatieve verbanden tussen de factoren in het causale diagram zijn goed te bepalen. Echter het
bepalen van de sterkte van het verband is een lastiger vraagstuk. Deze is op basis van de best
mogelijke inzichten en kennis bepaald. Dit kan een beperkende factor zijn van het onderzoek. Bij
de analyses wordt aangegeven, waar de beperking mogelijk om aanvullend onderzoek vraagt.
2. Een kwantitatief onderzoek. Bij de beschrijving van de werkwijze is aangegeven, dat de analyse
kwalitatief is uitgevoerd. De factoren in het causale model zijn echter wel kwantificeerbaar. In het
kader van dit onderzoek is het namelijk niet noodzakelijk met cijfermateriaal te werken. Het
onderzoek is dus beperkt tot de effecten van instrumenten , omgevingsfactoren middels causale
verbanden op de doelstellingen.
2.3

Constructie causaal model
In deze paragraaf is de constructie van het causale model toegelicht. Voor de constructie van het
causale model is het modelconcept beïnvloedingsdiagram (§ 2.1) de basis. Om de leesbaarheid en
gebruikswaarde van het model te vergroten, is bij het ontwerp van het model getracht:
•
De yolgorde van de ketenschakels in het model te verwerken
•
De frîstrumenten aan de bovenzijde te groeperen en de omgevingsvariabelen aan de onderzijde.
De systeemvariabelen zijn centraal in het schema te vinden.
Bij de modelconstructie zijn de volgende twee identieke causale modellen samengesteld:
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•
•

Een causaal model samengesteld in Excel en specifiek benut voor presentatiedoeleinden. Het
model is weergegeven op Bijlage 1.
Een causaal model samengesteld in het modelleringsprogramma DANA van de TU Delft.
(Dynamic Actor Network Analyses). Dit model is toegepast voor de analyses. Vanwege beperkte
presentatiemogelijkheden in afdrukvorm, is naast het DANA model gekozen voor een apart Excel
model. Het DANA analysemodel is nader toegelicht op Bijlage 6.

De beide modellen zijn in dezelfde volgorde samengesteld. De constructie van het eausafe model is in
de volgende paragrafen nader toegelicht.

2.3.1 Verbanden tussen factoren
De verbanden tussen de factoren zijn door middel van pijfen weergegeven. Bij de afbakening van de
causale analyse is gemeld, dat de positieve of negatieve interacties tussen de factoren goed
voorspelbaar zijn. Zowel in het Excel als DANA model zijn deze weergegeven door een positief en
negatief teken. De mate waarin factoren elkaar beïnvloeden is op basis van kennis en inzicht bepaald.
De sterkte van de verbanden is alleen verwerkt in het DANA analysemodel op een 7 puntsschaaL

2.3.2 De instrumenten
Het model bevat de belangrijkste instrumenten van de besturende organen en uitvoerende actoren.
De instrumenten bevinden zich aan de bovenzijde van het model. Het betreft de financiële, de
regulerende en voorlichtingsinstrumenten en de belangrijke instrumenten die de uitvoerende actoren
voor de bedrijfsvoering benutten. De instrumenten zijn in tabelvorm per actor beschreven op Bijlage 2.

2.3.3 Omgevingsvariabelen
De omgevingsvariabelen zijn zoveel mogelijk aan de onderzijde weergegeven en toegelicht op Bijlage
3. De factoren kunnen niet worden beïnvloed door de actoren binnen de waterketen. Veelal worden de
factoren door externe invloeden bepaald. Dit kunnen natuurlijke invloeden zijn, maar ook de
waterbehoefte van huishoudens en bedrijven en het verhard oppervlak van daken en wegen. Deze
factoren liggen buiten de invloedssfeer van de uitvoerende actoren.

2.3.4 Tussenvariabelen
De tussenvariabelen zijn binnen het causale model te vinden. Een aantaf tussenvariabelen komt
overeen met de doelstellingen van de actoren, of is een prestatie-indicator. Bijvoorbeeld het
leidingwatergebruik en de kosten voor waterproductie. De variabelen zijn toegelicht op Bijlage 4.

2.3.5 Uitvoervariabelen
De uitvoervariabelen zijn eveneens binnen het model te vinden en toegelicht op Bijlage 5. Deze
variabelen hebben geen interacties naar andere factoren. De uitvoervariabelen, leveringszekerheid
en kostendekking voor de activiteiten waterproductie, inzamelen en zuiveren rioolwater zijn belangrijke
doelstellingen van de actoren. Bij de actoren analyse is naar voren gekomen dat de uitvoerende
actoren streven naar kostendekking voor de uitvoering van de activiteiten. Het leidingwatertarief en
het watergebruik bij de waterbedrijven, het rioolrecht en de zuiveringsheffing omgeslagen over het
aantal huishoudens, moeten de bedrijfskosten dekken. Dit is als zodanig gemodelleerd.
2.4

Verificatie en va lidatie causaal model
De verificatie en validatie van het causale model is noodzakelijk om betrouwbare analyses uit te
kunnen voeren. Voor de uitvoering van verificatie en validatie is gebruik gemaakt van de
materiekennis opgedaan bij het onderzoek en de eigen vakkennis (zie § 2.2.2}. De verificatie en
validatie zijn hierna toegelicht.

2.4.1 Verificatiè'causale model
De verificatie is uitgevoerd, door per factor een oorzaak en gevolgredenatie uit te voeren. Daarbij zijn
de causale verbanden tussen de factoren getoetst, door de volgende vragen te stellen:
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1. Zijn er verbanden tussen de factoren?
2. Versterken de factoren elkaar of werken ze elkaar tegen?
3. Zijn de causale verbanden sterk of zwak of zelfs twijfelachtig? De causale verbanden die
twijfelachtig of zeer zwak zijn, zijn niet gemodelleerd.
4. Hoe worden de instrumenten ingezet? Sommige instrumenten worden maar beperkt ingezet,
omdat een toe of een afname niet realistisch is. Dit speelt bijvoorbeeld bij de eisen aan de
kwaliteit van het leidingwater en de emissie van lozingen. Het is namelijk niet waarschijnlijk, dat de
huidige eisen worden versoepeld.
De causale verbanden zijn in het model door middel van pijlen met positieve of negatieve tekens
2
weergegeven. Voor de sterkte van de verbanden wordt verwezen naar het DANA model ).

2.4.2 Validatie causale model
Het model is gevalideerd door:
1. De effecten van de instrumenten op de doelstellingen te vergelijken met de verwachtingen.
2. De veranderingen van elkaar beïnvloedende doelstellingen te testen.
Ad 1) De verwachte effecten van de instrumenten op de doelstellingen zijn per actor getest. Daarbij is
gecontroleerd of de instrumenten de doelstellingen in positieve of negatieve zin beïnvloeden of geen
effect hebben. Daar waar geen verband wordt verwacht en toch een effect is waargenomen, is
nagegaan via welke causale verbanden dit optrad en zijn eventueel correcties doorgevoerd. Zo kan
bijvoorbeeld verwacht worden dat:
•
Het instrument grondwaterheffing van de rijksoverheid alleen effect zal hebben op het
leidingwatertarief en niet op de leveringszekerheid van leidingwater. Verder heeft het instrument
geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit Dit is bij de validatie van het model bevestigd.
•
Het aanscherpen van de saneringseisen van ongezuiverde lozingen en de WVO eisen zal leiden
tot minder emissie van de waterketen. Tevens zal dit bijdragen aan verbetering van de
oppervlaktewaterkwaliteit en indirect aan de leveringszekerheid van het leidingwater. Bij de
validatie is dit eveneens bevestigd.
Op dezelfde wijze zijn voor ieder instrument de effecten op de doelstellingen gecontroleerd.
Sommige instrumenten hebben tegengestelde effecten op andere doelstellingen, dan waarvoor ze
ingezet kunnen worden. Voor de situaties waarbij dit optreedt, is het effect op de doelstelling
afhankelijk van de sterkte van het gemodelleerde causale verband. De sterkte van het causale
verband is op basis van kennis en inzicht bepaald. (zie§ 2.2.2 blz 8). Dit betekent dat bij bepaalde
modeluitkomsten nuanceringen moeten worden aangebracht, als blijkt dat effecten op doelstellingen
een ander gedrag vertonen dan mag worden verwacht. Bij de validatie is getracht dit te testen. Echter
de test is door de vele combinaties van instrumenten met causale verbanden beperkt uitvoerbaar. Een
en ander betekent dat bij modelresultaten altijd een interpretatie moet plaats vinden. Dit kan leiden tot
nuanceringen van de analyseresultaten. Daar waar dit het geval is, is een kanttekening geplaatst.
Een voorbeeld betreft de afvalwaterketen:
Het effect van de instrumenten afkoppelbudget voor verhard oppervlak en de afkoppelcriteria voor de
vervuilingsgraad op de doelstelling lage emissie lozingen van de afvalwaterketen. Uit het model blijkt
dat de emissie van de afvalwaterketen zal toenemen als de criteria voor het aansluiten van vervuild
verhard oppervlak worden aangescherpt. Als het instrument gecombineerd wordt met het beschikbaar
stellen van afkoppelbudget, kunnen de effecten worden tegengegaan. De instrumenten werken elkaar
dus tegen. Deze combinatie van instrumenten is niet realistisch. De verwachting is dat in de praktijk
vervuild oppervlak niet zonder aanvullende maatregelen wordt afgekoppeld. In het model is het
aanscherpen van de eisen voor het aansluiten van vervuild verhard oppervlak niet actief gemaakt.
Ad 2) In omgekeerde volgorde zijn de effecten van de veranderingen van de doelstellingen
gecontroleerd. Door vanuit de doelstellingen te redeneren, kan nagegaan worden welke factoren in
welke richting moeten veranderen en met name welke instrumenten bijdragen in de verandering van
de doelstelling? Op deze wijze is tevens gecontroleerd of de bij de actorenanalyse in beeld gebrachte
spanningen tussen de doelstellingen in het model voorkomen. Bijvoorbeeld de spanning tussen de
tarieven en heffingen in relatie tot de kwaliteitsdoelstellingen.
2

)
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Na de nodige testen is het model voldoende betrouwbaar gebleken en toepasbaar voor de
onderzoeksanalyses. In de paragrafen 2.5 en 2.6 zijn de analyses voor de beide onderzoeksvragen
beschreven.
2.5

Modelanalyses 1e onderzoeksvraag
De analyses voor eerste onderzoeksvraag "Wat is de samenhang tussen de instrumenten, de
omgevingsfactoren en de doelstellingen van de actoren binnen de waterketen" is in de twee
volgende twee stappen uitgevoerd:
1. De beeldvorming van de algehele samenhang binnen het causale model.
2. De gedetailleerde analyses van de samenhang tussen de instrumenten, omgevingsfactoren en
doelstellingen.
De eerste stap beschrijft de bevindingen die bij de constructie van het causale model naar voren zijn
gekomen. De tweede stap beschrijft de resultaten van de analyses van de samenhang tussen de
instrumenten en omgevingsfactoren.

2.5. 1 Algehele interpretatie samenhang causaal model
Het causale model maakt duidelijk dat de waterketen beschouwd kan worden als een systeem van
factoren die onderling samenhangen. Vele factoren hebben ketenbrede effecten. Meest bepalende
input omgevingsfactoren zijn de waterbehoefte van huishoudens en bedrijven en de toevoer van
regenwater.
Het systeem kan worden beïnvloed door een groot aantal instrumenten, die de actoren in kunnen
zetten om de doelstellingen te realiseren. De outputfactor emissie van de afvalwaterketen naar het
watersysteem is door middel van de verschillende factoren weergegeven. Het betreft emissie van
ongezuiverde lozingen, overstort uit rioolstelsels naar oppervlaktewater, lekkage uit rioolstelsels en
restlozingen van de rioolwaterzuiveringen.
De interpretatie van het causale model maakt duidelijk dat:
1. De waterconsumptie staat centraal in de waterketen. De factor leidingwatergebruik bepaalt
enerzijds de inspanningen van de waterbedrijven om leidingwater te produceren en anderzijds de
inspanningen om het afvalwater in te zamelen en te zuiveren door gemeenten en waterschappen.
De leidingwaterproductie is vraag gestuurd. Het inzamelen en zuiveren is aanbod gestuurd.
2. De samenhang tussen de activiteiten is verschillend. De factoren bij de waterproductie hebben
weinig causale verbande n met de factoren in de afvalwaterketen. Alleen de input en output van
deze activiteiten hangen met elkaar samen.
3. De samenhang van de factoren binnen de afvalwaterketen is groot. Niet alleen de in en output van
de inzamel en zuiveringsactiviteit, maar ook factoren binnen de activiteiten hebben beïnvloeden
elkaar. Er is sprake van een nauwe verwevenheid tussen de beide activiteiten.
4. De emissie van de afvalwaterketen beïnvloedt de kwaliteit van het oppervlaktewater en
grondwater (watersysteem) en daarmee op de input waterkwaliteit van de waterbedrijven. De
prestaties van de afvalwaterketen hebben invloed op de inspanning van de waterbedrijven om
leidingwater te produceren.

2.5.2 Samenhang instrumenten en doelstellingen
Bij de analyse van de samenhang van de instrumenten en de doelstellingen zijn de volgende
bevindingen naar voren gekomen:
1. Er kan onderscheid gemaakt worden uit instrumenten:
•
Die effect hebben op de doelstellingen van enkele actor. Dit betreft de financiële
instrumenten zoals tarieven en heffingen en voorraad en kwaliteitsnormen voor de inname
van water bij de waterbedrijven en de heffing op grondwater.
•
Die effect op doelstellingen van meerdere actoren. Dit betreft o.a. de saneringseisen voor
angezuiverde lozingen, afkoppelinstrumenten en de WVO eisen.
2.

De volgende specifieke bevindingen t.a.v. de instrumenten zijn waargenomen:
•
De financiële en publiciteitsinstrumenten voor de waterbesparing hebben ketenbreed
positieve effecten op de emissies en kostendoelstellingen van de activiteiten. De
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•

•

•

•

3.

instrumenten staan overigens op dit moment niet in de belangstelling. Een onderzoek naar
de kosten en mogelijke besparingen is aan te bevelen.
De saneringseisen voor ongezuiverde lozingen beperken de emissie van de waterketen,
maar leiden tot een toename van kosten voor rioolbeheer en zuivering en daarmee stijgende
heffingen. Een afweging van de kosten en de baten is noodzakelijk.
De budgetten en subsidies voor het afkoppelen van verhard oppervlak leiden tot beperking
van de emissie van de afvalwaterketen en besparingen in de zuiveringskosten. Echter de
kosten voor rioolbeheer nemen toe. Om de financiële effecten in balans te houden, is een
afweging noodzakelijk.
De em issiecriteria voor het afkoppelen van weg- en dakvlak kunnen de effecten van het
afkoppelen verstoren. Indien naderhand blijkt dat de eisen aangescherpt moeten worden,
waardoor verhard oppervlak aangekoppeld moet worden, zullen de afkoppelbesparingen
teniet worden gedaan.
In de afvalwaterketen hebben de instrumenten voor het onderhoud van het inzamel- en
zuiveringssysteem effect op de emissie van de keten en de kans op water op straat
(wateroverlast). Afhankelijk van de toestand van het inzamel of zuiveringssysteem kan
geoptimaliseerd worden met de inzet van de middelen. Bijvoorbeeld veel onderhoud plegen
aan een relatief goed werkend zuiveringssysteem is niet effectief, als het inzamelsysteem in
"slechte" toestand verkeert.

De uitvoerende actoren beschikken voornamelijk over de financiële instrumenten en instrumenten
voor de bedrijfsvoering. De randvoorwaarden voor wat betreft de waterkwaliteit en emissie voor
de uitvoering van de activiteiten, worden door de instrumenten van de besturende actoren
bepaald. Binnen deze randvoorwaarden is de uitvoerende actor verantwoordelijk voor de mate
van realisatie van de doelstelling en de bekostiging.

2.5.3 Samenhang omgevingsfactoren en doelstellingen
De omgevingsfactoren beïnvloeden de doelstellingen van de actoren en zijn in het causale model
opgenomen. Bij de omgevingsfactoren kan onderscheid gemaakt worden uit:
1. De factoren die door natuurlijke omstandigheden worden bepaald.
Het model maakt duidelijk dat de doelstellingen van de actoren worden beïnvloed door natuurlijke
factoren. Bijvoorbeeld neerslag en verdroging hebben relaties met de doelstellingen van de
uitvoerende actoren. Om de effecten van deze factoren op de doelstellingen te bepalen, is
aanvullend onderzoek naar de mate waarin dit optreedt gewenst.
2. De factoren die door externe partijen worden beïnvloed.
De externe partijen kunnen de doelstellingen beïnvloeden. In het causale model zijn de factoren
waterbehoefte, prognoses watergebruik en rioolwater, het verhard oppervlak van wegen en
daken opgenomen. De factoren kunnen leiden tot investeringen om te anticiperen op
ontwikkelingen en beïnvloeden daarmee de ketenkosten.
Geconcludeerd kan worden dat de omgevingsfactoren de doelstellingen van de actoren in de
waterketen beïnvloeden. De mate waarin dit optreedt en bepalend is voor de prestaties van de
actoren, vraagt om nader onderzoek.
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2.6

Modelanalyses 2e onderzoeksvraag
Bij de actorenanalyse is geconstateerd dat er nog al wat afwegingen tussen de doelstellingen moeten
worden gemaakt. De vraag is, "op welke wijze kunnen de actoren de eigen doelstellingen het
beste realiseren en leidt dit tot verschil van inzicht over de inzet van de instrumenten tussen de
actoren?".
Met behulp van het causale model is onderzoek gedaan naar de mate waarin de actoren de
wederzijdse doelstellingen kunnen beïnvloeden en afhankelijk zijn van elkaar. Dit is gedaan door
achtereenvolgens te bepalen in welke mate:
1) ledere actor zijn doelstellingen kan realiseren met de eigen instrumenten.
2) De doelbereiking van de waterbedrijven kan worden beïnvloed door de instrumenten de
gemeenten, de waterschappen en de rijksoverheid.
3) De doelbereiking van de waterschappen kan worden beïnvloed door de instrumenten de
gemeenten, de waterbedrijven en de rijksoverheid.
4) De doelbereiking van de rijksoverheid kan worden beïnvloed door de instrumenten van de
waterbedrijven, de gemeenten en de waterschappen.
5) De doelbereiking van de gemeenten kan worden beïnvloed door de instrumenten van de
waterschappen, de waterbedrijven en de rijksoverheid .
Voor het bepalen van de invloed van de instrumenten van de andere actoren op de doelbereiking van
de te onderzoeken actor, zijn bij de tweede Urn de vijfde analyse de volgende varianten onderzocht:
A. Welke invloed hebben de instrumenten van de overige actoren op de doelbereiking van de te
onderzoeken actor?
B. Wat is het effect van de instrumenten van de overige actoren op de doelbereiking van de te
onderzoeken actor, als deze instrumenten ingezet worden ten behoeve van de eigen doelstellingen
bepaald bij de analyse volgens punt 1? Bij deze variant wordt duidelijk of sprake is van positieve,
negatieve of geen invloed.

Bij de analyses is de actor consument niet betrokken. De consument is namelijk afhankelijk van de
andere actoren en heeft in het model geen instrumenten. De actor kan alleen door het veranderen van
zijn consumptiegedrag de activiteiten van de uitvoerende actoren beïnvloeden.
De resultaten zijn hieronder per analyse toegelicht.

2.6. 1 Resultaten analyse invloed actorinstrumenten op eigen doelen
De analyses zijn voor iedere actor afzonderlijk uitgevoerd. Bepaald is de mate waarin de actor zijn
doelstellingen kan realiseren. De analyseresultaten zijn in tabelvorm weergegeven in Bijlage 7. De
belangrijkste bevindingen zijn hieronder samengevat:

1

Mate van doelbereiking.
De onderstaande tabel geeft de mate van doelbereiking per actor aan.
Actor
Rijksoverheid
Waterbedrijven
Gemeenten
Waterschap

Maximaal mogelijke doelbereiking in % met
Eigen instrumenten
Alle instrumentenI maximaal haalbaar}
64%
98%
92%
92%
81%
93%
61%
67%

Tabel1 Instrumenten en doelbereiking per actor
De resultaten maken duidelijk dat de rijksoverheid en de waterschappen in beperkte mate de
eigen doelstellingen kunnen realiseren. Deze actoren zijn afhankelijk van de instrumenten van
de ändere actoren. Hier zijn de volgende verklaringen voor:
• De rijksoverheid heeft vele doelstellingen en ook doelstellingen die buiten haar invloedssfeer
liggen. Voor de doelstelling lage maatschappelijke lasten, lage emissies van de keten is de
is rijksoverheid afhankelijk de wijze waarop de waterbedrijven, gemeenten en
waterschappen de taken uitvoeren. Hoe effectief en efficiënt gebeurd dit?
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•

De waterschappen zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop de gemeentelijke inzameltaak
wordt uitgevoerd. De onderhoudstoestand van de riolering, de mate waarin verhard
oppervlak is aangesloten en het aansluitpercentage op het inzamelsysteem beïnvloeden de
zuiveringsdoelstellingen lage zuiveringskasten en lage emissie.

De analyses maken duidelijk dat de waterbedrijven en de gemeenten in grote mate de eigen
doelstellingen kunnen realiseren en deze vrij autonoom realiseren.

2

Specifieke bevindingen analyses instrumentinzet
De analyses voor de inzet van de instrumenten van de rijksoverheid heeft het volgende
opgeleverd:
2.1 De grondwaterheffing verlagen, draagt bij aan de doelstelling lage maatschappelijke lasten.
Echter de heffing heeft andere doeleinden. Namelijk de waterprijzen zoveel mogelijk
gelijktrekken voor leidingwater geproduceerd uit oppervlaktewater en grondwater. Het is
niet aannemelijk dat het instrument wordt ingezet om de lasten te verlagen. Dit zalleiden
tot ongelijkheid in de prijzen voor drinkwater geproduceerd uit grondwater en
oppervlaktewater.
2.2 De criteria voor het vergroten van de rioolinhoud en het subsidiëren van het afkoppelen
van regenwateraansluitingen, dragen bij aan de doelstellingen om de emissie van de
afvalwaterketen te beperken. Dit in tegenstelling tot de criteria voor het verhogen van de
transportcapaciteit. Hiermee wordt bevestigd dat het bergen van water beter is, dan het
verhogen van de pompcapaciteit In het eerste geval wordt alleen geïnvesteerd in het ter
plaatse bergen. In het tweede geval wordt extra geïnvesteerd in transport en
verwerkingscapaciteit, waarvoor eveneens berging noodzakelijk is in verband met de
benodigde verwerkingstijd voor het zuiveren.
2.3 De instrumenten voorlichting waterbesparing en budget beschikbaar stellen voor het
beperken van het watergebruik, dragen ketenbreed bij aan de overheidsdoelstellingen. Bij
de systeemanalyse is geconstateerd dat de instrumenten op dit moment niet actief worden
gehanteerd.

2.6.2 Resultaten analyse invloed overige actorinstrumenten op doelen waterbedrijven
Bij de bovenstaande analyses is geconstateerd dat de waterbedrijven vrij autonoom de eigen
doelstellingen kunnen realiseren. Bij deze analyse is de invloed van de instrumenten van de andere
actoren op de doelstellingen van de waterbedrijven onderzocht. De analyse is in ketenrichting
uitgevoerd door achtereenvolgens de instrumenten van de gemeente, het waterschap en de
rijksoverheid er bij te betrekken. De uitgebreide analyse resultaten zijn weergegeven in Bijlage 8. De
belangrijkste bevindingen zijn:
1
De instrumenten van de gemeentelijke inzameltaak en de waterschappen hebben geen
noemenswaardige invloed op de doelstellingen van de waterbedrijven. Dit kan verklaard worden
door het feit dat de ketenschakel waterproductie afhankelijk is van de waterbehoefte de
uitvoering van de activiteit en geen directe relaties heeft met het inzamelen en zuiveren van
rioolwater. Dit is ook geconstateerd bij de eerste onderzoeksvraag en bevestigt deze bevinding .
2
De instrumenten van de rijksoverheid beïnvloeden de doelstellingen van de waterbedrijven. Uit
de analyse blijkt dat de doelbereiking van de waterbedrijven afneemt van 92% naar 64% \De
verklaring hiervoor is: In het causale model zullen bij de inzet van waterbesparende
instrumenten door de rijksoverheid, de waterbedrijven genoodzaakt zijn de watertarieven te
verhogen. Dit om te voldoen aan de doelstelling kostendekkend te werken. De waterbedrijven
geven aan dat de vaste lasten namelijk een grotere invloed hebben op de prijs per m3 dan de
variabele kosten. Naast de waterbesparende instrumenten beïnvloedt ook het
overheidsinstrument grondwaterheffing het watertarief. Ee n verhoging heeft een negatieve
invloed op de lage bedrijfskostendoelstelling van de waterbedrijven.
Uit de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat de financiële doelstellingen van de
waterbedrijven gevoelig zijn voor het beleid van de rijksoverheid en de inzet van haar instrumenten.

3

)

De berekende waarden zijn indicatief en afhankelijk van de gewenste doelstellingen, maar geven
wel een beeld van de richting en invloed van de instrumenten van de rijksoverheid.
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2.6.3 Resultaten analyse invloed overige actorinstrumenten op doelen waterschap
Volgens de eerste analyse kunnen de waterschappen in beperkte mate de eigen doelstellingen
realiseren. Bij deze analyses is de invloed van achtereenvolgens de instrumenten van de gemeenten,
de waterbedrijven en de rijksoverheid op de waterschapsdoelstellingen onderzocht. De uitgebreide
resultaten zijn aangegeven in Bijlage 9. De belangrijkste bevindingen zijn:
1
De gemeentelijke instrumenten voor de rioleringstaak hebben grote invloed op de
waterschapsdoelstellingen. De invloed is zowel positief maar, bij niet afgestemde inzet, vooral
ook negatief. Uit de analyse blijkt dat de doelbereiking in beperkte mate verbeterd kan worden
van 61% naar 67% \ Dit kan door het gemeentelijke investeringsbudget voor het riool niet te
verlagen en voldoende aandacht voor het onderhoud te hebben. In de eerste analyse is
geconstateerd dat deze instrumenten minder aandacht krijgen, Dit om de rioolkosten en de
rioolrechten te beperken. Indien de gemeente de instrumenten optimaal inzet voor de eigen
doelen, zal de mate van doelbereiking van het waterschap afnemen van 61% naar 33%. Dit
betekent dat de doelstellingen voor de zuiveringsactiviteit in nogal negatief beïnvloed kunnen
worden door de inzamelactiviteit Het gevolg is dat de kosten zullen stijgen en de
zuiveringsheffing moet worden verhoogd.
2
De instrumenten van het waterbedrijven hebben geen invloed op de doelstellingen van de
waterschappen. Dit kan verklaard worden door het feit dat de activiteiten van de waterschappen
onafhankelijk zijn van de waterbedrijven.
3
De instrumenten van de rijksoverheid hebben grote invloed op de doelstellingen van de
waterschappen. Het aanscherpen van de criteria door de rijksoverheid voor het afkoppelen van
regenwater en het vergroten van de rioolinhoud leiden lagere emissies van de afvalwaterketen
en verminderen de kosten van de waterschappen.
Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat: De doelstellingen voor de zuiveringstaak worden sterk
beïnvloed door de inzet van de instrumenten van de gemeenten en de rijksoverheid. De
waterschappen zijn voor hun prestaties afhankelijk van deze actoren. De reden is mede gelegen in het
feit dat de activiteit de eindschakel van de waterketen is en de voorliggende schakels veel invloed
hebben op de benodigde zuiveringsinspanningen. Dit is eerder geconstateerd bij analyses voor de
eerste onderzoeksvraag naar de samenhang binnen de waterketen. De effecten op de doelstellingen
zijn bij deze analyse duidelijk geworden.
2.6.4 Resultaten analyse invloed overige actorinstrumenten op doelen rijksoverheid
De vierde analyse betreft de invloed van de instrumenten van achtereenvolgens de waterbedrijven,
gemeenten en waterschappen op de doelstellingen van de rijksoverheid. De analyses zijn in
ketenvolgorde uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in Bijlage 10. De belangrijkste bevindingen
zijn:
1
De instrumenten van de waterbedrijven dragen niet waarneembaar bij aan het verbeteren van
de doelstellingen van de rijksoverheid, wel kunnen ze een negatief effect hebben. De
rijksoverheid is voor de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de prestaties van de
waterbedrijven op het gebied van de leidingwaterkwaliteit en de waterprijs.
2
De instrumenten afkoppelbudget, investeringsbudget en rioolrecht voor de gemeentelijke
inzameltaak hebben grote invloed op de ketenemissie- en de financiële doelstellingen van de
rijksoverheid. Waar de rijksoverheid voor de eigen doelstellingen niet meer dan 64% van de
doelen bereikt, kan dit door een betere inzet van de gemeentelijke instrumenten naar 93%
oplopen. Ook in de situatie dat de gemeenten de instrumenten voor de eigen doelen inzet, leidt
dit tot een verbetering van deze overheidsdoelstellingen.
3
De analyse geeft eenzelfde beeld bij de instrumenten voor de zuiveringstaak van de
waterschappen. Een lagere zuiveringheffing, te realiseren door bijvoorbeeld efficiënter te
werken, draagt bij aan de overheidsdoelstelling lage maatschappelijke lasten. Bij een
gezamenlijke inzet van de gemeentelijke en waterschapsinstrumenten kan 98 % van de
overheidsdoelen worden bereikt.
Uit de anqjyses kan geconcludeerd worden dat onderlinge afstemming van de inzet van de
instrumenten noodzakelijk is. Dit is vooral van belang in de afvalwaterketen. De rijksoverheid zal nauw
met de actoren in deze ketenschakels moeten samenwerken om de doelstellingen te verbeteren.
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2.6.5 Resultaten analyse invloed overige actorinstrumenten op doelen gemeenten

De vijfde analyse betreft de invloed van de instrumenten van het waterschap, het waterbedrijf en de
rijksoverheid op de doelstellingen voor de gemeentelijke inzameltaak. De analyse heeft geleid tot de
volgende bevindingen:
1.
De instrumenten van de waterschappen hebben beperkte invloed op de doelstellingen voor de
inzameltaak van de gemeenten. De doelstellingen worden niet of nauwelijks beïnvloed, ook al
worden de instrumenten van het waterschap optimaal ingezet voor de rioleringstaak. Het
onderhoudsinstrument heeft effect op de doelstelling laag aantal storingen bij de afname van
rioolwater van de gemeenten. In het model wordt er van uit gegaan dat de
rioolwaterafnamecapaciteit op basis van criteria door de besturende organen wordt bepaald.
De door het waterschap af te nemen hoeveelheid rioolwater van de gemeente, heeft invloed op
de gemeentelijke emissie doelstellingen en het voorkomen van water op straat. In de praktijk
heeft het waterschap beperkte invloed op de gemeentelijke doelstellingen. Opgemerkt moet
worden dat een verhoogde rioolwaterafnamecapaciteit tot verplaatsing van de lasten leidt in de
afvalwaterketen. Het rioolrecht kan in dat geval dalen, echter de zuiveringsheffing neemt toe.
2.

De instrumenten van de besturende organen hebben aanzienlijke invloed op de gemeentelijke
doelstellingen voor de inzameltaak. Uit de analyse blijkt dat de instrumenten van de
rijksoverheid de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen onder druk zet. De mate van
doelbereiking daalt van 81% naar 64 %. Dit kan verklaard worden uit het feit dat de
rijksoverheid de criteria oplegt, waaraan de gemeenten moeten voldoen. Bijvoorbeeld het
aansluitpercentage op de riolering, de berging in het riool en de emissie uit het rioolstelsel. Dit
verhoogt de kosten van de inzameltaak en daarmee het rioolrecht.
De analyseresultaten, waarbij de instrumenten van de besturende organen zo goed mogelijk
worden ingezet voor de gemeentelijke doelen, maken duidelijk dat de criteria voor de uitvoering
van de inzamelactiviteit moeten worden versoepeld. De criteria WVO eisen en bergingseisen
zouden moeten afnemen. Het rioolrecht zal dan kunnen dalen door lagere kosten van het
rioolbeheer. Deze analyseresultaten moeten genuanceerd worden, omdat dit ten koste zal
gaan van de emissie van de keten en conflicteert met het gangbare overheidsbeleid.

De conclusie van de analyse is dat de gemeenten afhankelijk zijn van de rijksoverheid en in veel
mindere mate van de waterschappen en in het geheel niet van de waterbedrijven.

2. 6. 6 Bevindingen afhankelijkheden actoren

De analyses voor de tweede onderzoeksvraag hebben de invloeden in beeld gebracht, die actoren
hebben op de doelstellingen van elkaar. Op basis van de resultaten van de analyses is de
onderstaande figuur samengesteld. De figuur geeft de invloeden weer, die de actoren met hun
instrumenten hebben op de doelstellingen van de andere actoren.
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Figuur 3 Onderlinge invloeden actoren

De figuur geeft de resultaten samengevat van de analyses voor de huidige situatie van de waterketen
met zijn doelstellingen en de instrumenten. Een belangrijke kanttekening is: De invloeden wijzigen en
ook nieuwe invloeden kunnen ontstaan, als het systeem of de doelstellingen en de instrumenten
wijzigen. Bij de figuur behoort de toelichting:
A. Er is geen invloed tussen de waterbedrijven en de gemeenten en waterschappen weergegeven. Bij
de analyseresultaten is geconstateerd dat de wederzijdse doelstellingen elkaar niet beïnvloeden.
Hierbij moet de volgende nuancering geplaatst worden: In specifieke lokale situaties, waarbij de
kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater verslechterd door de emissie van de
afvalwaterketen, kunnen de doelstellingen van de waterbedrijven worden beïnvloed door de
gemeenten en waterschappen en is er weldegelijk sprake zijn van een verband.
B. De rijksoverheiddoelstellingen kunnen maar ten dele met de eigen instrumenten worden bereikt.
Voor veel doelstellingen is de rijksoverheid afhankelijk van de uitvoerende ketenactoren.
Bijvoorbeeld de maatschappelijke kostendoelstellingen en de prestaties van de uitvoerende
ketenactoren ten aanzien van de kwaliteit van drinkwater en gezuiverd afvalwater en de emissie
van de afvalwaterketen. De rijksoverheid heeft de instrumenten om deze prestaties te reguleren
door minimum eisen te stellen (o.a. middels de leidingwaterwet, de WVO en maatregelen van
bestuur), of kan deze trachten te verbeteren door subsidies en voorlichtingsinstrumenten in te
zetten (waterbesparing en afkoppelsubsidies voor regenwater). De mate van doelbereiking wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de uitvoerende actoren in de keten. De analyses hebben
duidelijk gemaakt dat de doelbereiking van de rijksoverheid aanzienlijk kan worden verbeterd, door
de instrumenten van de uitvoerende actoren in de afvalwaterketen af te stemmen op de
overheidsdoelen door:
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1. Het afkoppelen van verhard schoon oppervlak van het inzamelsysteem. Dit kan door
gemeentelijk budget vrij te maken. Het afkoppelen leidt tot lagere emissies, wat een doelstelling
is van de rijksoverheid.
2. De waterschappen kunnen in enige mate bijdragen aan de doelstellingen lage maatschappelijke
lasten door de zuiveringsheffing te verlagen. Het afkoppelen leidt tot minder fluctuatie en pieken
in het rioolwateraanbod, waardoor de zuiveringssystemen minder omvangrijk hoeven te
worden. Door de gelijkmatiger belasting van de zuiveringssystemen wordt de
emissiedoelstelling van de afvalwaterketen verbeterd met name door de verminderde
restlozingen van de afvalwaterzuiveringen.
C. De waterbedrijven kunnen weinig bijdragen aan het verder verbeteren van de doelstellingen van de
rijksoverheid. Er zijn voornamelijk spanningen tussen de financiële doelstellingen van de beide
actoren. De waterbedrijven streven voldoende opbrengst van de verkoop van leidingwater om de
kosten te dekken en winst te generen . De rijksoverheid wil de maatschappelijke lasten beperken en
kan de financiële doelstellingen van de waterbedrijven onder druk zetten door de inzet van
waterbesparende instrumenten, een verhoging van de grondwaterheffing en het aanscherpen van
de leidingwaterkwaliteitseisen.
D. De doelstellingen van de actoren in de afvalwaterketen, gemeenten en waterschappen hebben een
sterke samenhang. In een eerder stadium is aangegeven dat er nogal wat interacties zijn tussen de
activiteiten. Bij de analyses is geconstateerd dat de doelstellingen van de waterschappen sterk
worden beïnvloedt door de instrumenten van de gemeenten. Omgekeerd heeft het waterschap
invloed op de gemeentelijke doelstellingen voor de inzameltaak. Per actor is het volgende
geconstateerd:
1. De gemeenten kunnen in grote mate met de eigen instrumenten de inzameldoelstellingen
realiseren. De instrumenten van de rijksoverheid beïnvloeden de gemeentelijke
kostendoelstellingen, als uitgegaan wordt van de overheidsdoelstellingen. Met name
aanscherping van de criteria voor rioolinhoud (meer bergen) en scherpere eisen voor de
sanering van ongezuiverde lozingen en afkoppelen van regenwater drukken de gemeentelijke
doelstellingen t.a.v. de beperking van de kosten voor het rioolbeheer en de rioolrechten.
2. De waterschappen kunnen in beperkte mate de zuiveringsdoelstellingen realiseren. Het blijkt
dat de invloed van de inzameltaak groot is. Bij de analyse is gebleken dat de gemeenten het
onderhoud beperken om een stijging van de rioolrechten te voorkomen. Verder blijkt investeren
in berging in het riool een sterke invloed te hebben op de zuiveringsprestaties en de
kostendoelstellingen.
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3

Conclusies
De causale analyse heeft veel informatie opgeleverd over de samenhang binnen de waterketen,
tussen de doelstellingen, instrumenten en omgevingsfactoren. Het causale model maakt duidelijk dat
de waterketen complex in elkaar zit. Het veelvuldig toegepaste blokschema van de waterketen
volgens Figuur 2 pagina 7 blijkt te bestaan uit een veelheid van elkaar beïnvloedende factoren.
Per onderzoeksvraag kan het volgende worden geconcludeerd:

3 .1

Onderzoeksvraag 1
Wat is de samenhang tussen de instrumenten, de omgevingsfactoren en de doelstellingen van
de actoren binnen de waterketen?
Er is een grote mate van samenhang binnen de waterketen tussen de instrumenten,
omgevingsfactoren en doelstellingen van de besturende en uitvoerende actoren. De waterbedrijven
hebben voornamelijk een input- outputrelatie met de overige ketenschakels, zijn vraaggestuurd en
kunnen activiteit autonoom uitvoeren.
De afvalwaterketen is aanbodgestuurd. De inzamel en zuiveringsactiviteiten zijn nauw met elkaar
verweven. De analyse voor de eerste onderzoeksvraag heeft geleid tot de volgende specifieke
bevindingen:
1. De doelstellingen van de waterbedrijven hebben geen interacties met de doelstellingen van de
actoren binnen de afvalwaterketen. Omgekeerd hebben de doelstellingen van de gemeenten en
waterschappen geen interacties met de doelstellingen van de waterbedrijven.
2. De doelstellingen van de gemeentelijke inzameltaak beïnvloeden de doelstellingen van de
zuiveringstaak. Omgekeerd is dit eveneens het geval. Er is sprake van een sterke wederzijdse
afhankelijkheid tussen beide actoren in de afvalwaterketen op het gebied van emissiedoelstellingen
en kostendoelstellingen.
3. De instrumenten van de besturende organen, waarvan de rijksoverheid de belangrijkste is,
beïnvloeden de doelstellingen van de uitvoerende ketenactoren. Deze instrumenten bepalen
voornamelijk de outputeisen voor de uitvoering van de activiteiten op het gebied van o.a. de
waterkwaliteit en de milieubelasting. Het effect van deze instrumenten is vaak niet beperkt tot een
enkele doelstelling, maar beïnvloedt meerdere doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen ook
tegengesteld zijn aan elkaar, waardoor afwegingen moeten worden gemaakt. Als voorbeeld kan
genoemd worden: Het aanscherpen van de emissiedoelstellingen leidt tot hogere maatschappelijke
lasten leiden.

3.2

Onderzoeksvraag 2
Op welke wijze kunnen de actoren de eigen doelstellingen het beste realiseren en leidt dit tot
verschil van inzicht over de inzet van de instrumenten tussen de actoren?
De analyses voor de tweede onderzoeksvraag sluiten aan bij de resultaten van de eerste
onderzoeksvraag. Het onderzoek heeft tot de volgende resultaten per actor geleid:
1. De waterbedrijven kunnen met de eigen instrumenten de doelstellingen vrij autonoom realiseren.
Alleen de rijksoverheid heeft invloed op de doelstellingen met de overheidsinstrumenten. De
actoren in de afvalwaterketen hebben geen invloed. Om de doelstellingen zo goed mogelijk te
realiseren, is een onderlinge afstemming met de rijksoverheid noodzakelijk t.a.v. de eisen aan de
leidingwaterkwaliteit, de inzet van waterbesparende instrumenten en de grondwaterheffing.
2. In de afvalwaterketen is de uitvoering van de gemeentelijke inzameltaak sterk bepalend voor de
doelstellingen van de afvalwaterketen. De gemeenten kunnen in grote mate de doelstellingen
beïnvloeden en zijn daarbij hoofdzakelijk afhankelijk van de besturende actoren en in beperkte
mate van de waterschappen. Dit betekent dat de gemeenten veel belang hebben bij een goede
afstemming van de instrumenten met de besturende actoren om de doelstellingen te realiseren.
Het gaat dan met name om de instrumenten die te maken hebben met saneringseisen en
afkopp~len/aankoppelen van vervuild verhard oppervlak en de w.v.o. lozingseisen.
3. De doelstellingen voor de zuiveringstaak van het waterschappen kunnen, in tegenstelling tot de
overige ketenschakels, maar in beperkte mate worden gerealiseerd. De laatste ketenschakel is
voor de realisatie van de doelstellingen sterk afhankelijk van de inzet van de instrumenten voor de
doelstellingen van de gemeentelijke inzameltaak, zoals de afkoppelbudgetten en het onderhoud en
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de vervangingsbudgetten voor de riolering. Voor het waterschap is het belang van onderlinge
afstemming met de gemeenten groter dan omgekeerd. Daarnaast zijn de waterschappen en
gemeenten gebaat bij afstemming met de besturende actoren rijksoverheid, provincie en W.V.O.
waterschapstaak.
4. De besturende actoren rijksoverheid, provincies en de waterschappen met W .V.O. bevoegdheden
zijn voor de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de uitvoerende ketenactoren. De
analyse maakt duidelijk dat de gemeenten en de waterschappen een positieve bijdrage kunnen
leveren, door de uitvoeringsinstrumenten voor de taken zo goed mogelijk in te zetten voor de
rijksoverheid doelstellingen. Daarmee wordt bedoeld dat de bijdragen van de instrumenten niet
alleen beperkt blijft tot het nastreven van de eigen doelstellingen, maar ook de effecten op de
afhankelijke doelstellingen worden meegewogen. Voor de besturende organen is het belangrijk
informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld de financiële effecten, die het gevolg zijn van de inzet
van de overheidsinstrumenten op de uitvoering van de taken.

3.3

Eindconclusie causale analyse waterketen en aanbevelingen
Bij de actorenanalyse is geconcludeerd dat er afwegingen moeten worden gemaakt tussen financiële,
milieu en waterkwaliteitsdoelstellingen. De causale analyse maakt duidelijk dat de waterketen een
complex systeem is, waarbij voor de vele doelstellingen ook veel instrumenten ingezet kunnen
worden. De instrumenten zijn verdeeld over de besturende en de uitvoerende actoren en de werking
is vaak niet alleen beperkt tot een enkele actordoelstelling.
De eindconclusie van de causale analyse is dat er coördinatie nodig is tussen de actoren over de inzet
van de instrumenten. Dit om een balans te vinden tussen de tegengestelde doelstellingen. Als geen
afstemming plaats vindt, zal de keten minder goed functioneren. De doelstellingen zullen dan met
meer inzet van middelen tot stand komen dan nodig is. Met name de financiële doelstellingen van de
rijksoverheid en het waterschap kunnen onder druk komen te staan. Het gaat in de waterketen
voornamelijk om zoeken naar de beste inzet van de financiële middelen om de kwaliteit- en
milieudoelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.
De analyse maakt duidelijk dat in de huidige situatie sprake is van wederzijdse afhankelijkheid tussen
de actoren, die onderling nogal verschilt. De waterbedrijven zijn voor de financiële en
waterkwaliteitseisen afhankelijk van de rijksoverheid. Omgekeerd is de rijksoverheid voor de
maatschappelijke lasten afhankelijk van het presteren van de waterbedrijven. In de afvalwaterketen
zijn de gemeenten voor de inzamel en emissie-eisen afhankelijk van de rijksoverheid en zeer beperkt
van de waterschappen. Omgekeerd zijn de waterschappen sterk afhankelijk van de gemeenten voor
de te leveren zuiveringsinspanning en de kosten van de zuiveringsactiviteit. Verder zijn de
waterschappen afhankelijk van de rijksoverheid voor de emissie-eisen en de criteria voor de berging in
de riolering en de transportcapaciteit. De rijksoverheid is ook hier afhankelijk van het presteren van de
gemeenten en waterschappen voor wat betreft de maatschappelijke lasten en de realiseerbaarheid
van de emissie-eisen. Uit de analyse blijkt de inzet van instrumenten voor de realisatie van de
actordoelstellingen om coördinatie vraagt.
Een aanbeveling is om in deze situaties een proces op gang te brengen waarbij de actoren
gezamenlijk de doelstellingen van elkaar leren kennen en de invloeden die ze daarop hebben.
Daarnaast is het belangrijk de actoren medeverantwoordelijkheid te maken voor deze beïnvloedbare
doelstellingen. Hiermee wordt een grotere betrokkenheid ontwikkelend, die kan leiden tot het
verbeteren van het functioneren van de waterketen door een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet
van de instrumenten van de actoren. Een instrument benchmarking kan bij dit proces een rol van
betekenis gaan spelen. Voorwaarde is wel, dat het ontwerp goed is opgezet en gedragen wordt door
de actoren. In het vierde deelonderzoek wordt nader in gegaan op het instrument benchmarking en de
toepassing in de waterketen. Daarbij wordt nader op de huidige praktijksituatie ingegaan, door de
benchmarks te vergelijken met de resultaten van de actoren en de causale analyse.
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Bijlagen causale analyse
Bijlage 1 Toelichting causale modellen
Voor de causale analyse zijn de volgende twee causale modellen samengesteld:
1
Een Excel model wat benut is voor de visualisatie.
2
Een DANA model wat benut is voor de analyses van de instrumenten, doelstellingen van de
actoren.
De beide causale modellen zijn identiek en bevatten dezelfde factoren. Het excel model is benut voor
de visualisatie doeleinden en voorzien van tabbladen waar factoren in zijn beschreven en in
categorieën zijn gerubriceerd.
Het DANA model is voor de analyses toegepast. Aangezien de software DANA nog in ontwikkeling is
en de mogelijkheden voor presentatie op afdrukformaat derhalve nog beperkt zijn, was het
noodzakelijk twee modellen voor uiteenlopende doelstellingen samen te stellen. De modellen worden
hierna toegelicht.

1.

Toelichting causaal model in Excel
Filenaam: "causaal diagram waterketen versie 2-8ffactorenlijst 181005.xls".
Het model bestaat uit de volgende tabbladen:
A. Causaal diagram.
B. Factorenlijst
C. Analyse instrumenten.

A Tabblad causaal diagram
Het tabblad causaal model geeft het causale model weer. Het model is voor presentatie
doeleinden apart samengesteld door middel van het programma lgrafx voor schematisering. In
het model zijn de factoren instrumenten, omgevingsfactoren tussenvariabelen en
uitvoervariabelen gemarkeerd aangegeven. De causale verbanden tussen de factoren zijn door
middel van peilen met de positieve of negatieve interacties aangegeven.
B Toelichting tabblad factorenlijst
In de factorenlijst bevat alle in het model opgenomen factoren. In de lijst wordt per kolom het
onderstaande aangegeven:
a. Factornaam, De naam die in het causale model is toegepast.
b. Type factor, is de factor een instrument, systeemvariabele, omgevingsvariabele of
uitvoervariabele.
c. Activiteit, op welke activiteit binnen de waterketen heeft de factor invloed.
d. Actor, indien mogelijk de actor die direct met de factor te maken heeft.
e. Benchmark, komt de factor voor in één van de benchmarks van de afzonderlijke
ketenschakels als prestatie indicator. Dit vooruitlopend op het 4e deelrapport.
f. Prestatie-indicator, is de factor te relateren aan een doelstelling van een actor. De
doelstellingen zijn bij de actorenanalyse bepaald.
g. Dana doel Rijksoverheid, in dana gemodelleerde doelstellingsrichtingen.
h. Dana doel Waterbedrijf, in dana gemodelleerde doelstellingsrichtingen.
i. Dana doel Gemeente, in dana gemodelleerde doelstellingsrichtingen.
j. Dana doel Waterschap, in dana gemodelleerde doelstellingsrichtingen.
k. Doelstelling volgens doelstellingenschema's actoren, hier is de naam van de doelstelling
vermeld.
I. Eenheid, de mogelijke eenheid waarin de factor kan worden uitgedrukt. Dit maakt het
eventueel mogelijk de factoren te kwantificeren.
m. Toelichting, een nadere beschrijving van de toegepaste factor en mogelijke bijzonderheden .
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Deelrapport 3: Causale analyse van de Waterketen.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
28 februari 2006.

Voor zowel het Excel als DANA model zijn afkortingen toegepast voor het type factor, de
activiteiten binnen de ketenschakels en de actoren. Deze zijn in onderstaande tabellen
aangegeven.

Type factor
Instrument
Omgevingsvariabele

Afkorting_
I

Tussenvariabele

IV

Uitvoervariabele

uv

ov

Tabel 2 Afkorting type factor
Activiteit
Drinkwaterproductie
Consumeren

Afkorting
D

Inzamelen

I

Zuiveren

z

c

Tabel 3 Afkorting activiteiten
Actor
Consument
Gemeente
Overheid (rijk,
provincie, waterschap
WVO taak)
Waterbedrijf
Waterschap

Afkorting
Cm
G

0
WB

ws

Tabel4 Afkorting Actoren
In het tabblad factorenlijst van het excelmodel kunnen selecties samengesteld worden. Zo
kunnen selecties per type factor, activiteit, actor en doelstelling worden gemaakt. De selecties zijn
benut voor de toelichting en algemene analyse van het model
In volgende bijlagen zijn de factoren toegelicht. De selecties zijn gegroepeerd per activiteit en
actor en van een toelichting voorzien.
A. Bijlage 2 Instrumenten in de waterketen.
B. Bijlage 3 Omgevingsvariabelen.
C. Bijlage 4 Tussenvariabelen.
D. Bijlage 5 uitvoervariabelen.

C Tabblad analyse resultaten
De analyse resultaten voor de 2e onderzoeksvraag uitgevoerd met behulp van het DANA model
zijn aangegeven op het tabblad analyseresultaten. De wijze waarop deze analyses zijn
uitgevoerd, is beschreven op Bijlage 6 en verder.

Bladzijde 23

Deelrapport 3: Causale analyse van de Water!<eten.
Rapportversie: Definitief.
28 februari 2006.
Datum:

2 Toelichting causaal model in DANA
Het causale model gemodelleerd in DANA is op dezelfde wijze opgebouwd als het Excel model.
De modelsoftware kan worden gedownload van de website: www.dana.tudelft.nl
Voor het DANA model van de waterketen wordt verwezen naar: www.dana.tudelft.nl/cases
Het modelbestand is opgebouwd uit de volgende zes arena's cq bladen.
1. Analist View.
2. Consumenten.
3. Gemeente.
4. Rijksoverheid.
5. Waterbedrijf.
6. Waterschap.
ledere arena is opgebouwd uit een identiek systeemmodel van de waterketen met de causale
verbanden tussen de factoren. De sterkte van de verbanden is door middel van pijlen met de positieve
en negatieve interacties aangegeven. Per arena zijn de doelstellingen, de gewenste
doelstellingsrichting, de instrumenten en de inzetbaarheid van ieder instrument per actor
gemodelleerd.
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Bijlage 2 Instrumenten in de waterketen
In de onderstaande tabellen zijn de instrumenten weergegeven voor achtereenvolgens de besturende
actoren ( o.a. rijksoverheid), de waterbedrijven, de gemeentelijke rioleringstaak en de waterschappen
de instrumenten. Bij ieder instrument is de mogelijke eenheid vermeld, waarin deze uitgedrukt kan
worden.

.s

:~

Factornaam

ö

0

ö

<(

Eenheid

<(

Grondwaterheffing

0

D

0

D

0

D

0

Subsidie afkoppelen
verhard oppervlak

IZ

0

Saneringseisen
ongezuiverde lozingen

IZ

0

IZ

0

Budget waterbesparende
acties

Voorlichting
~aterbesparing

Heffing voor de onttrokken van grondwater. Een hogere
heffing leidt tot meer belasting en hogere bedrijfskosten voor
de waterproductie
[stoffen]lliter Waterkwaliteitseisen volgens drinkwaterwet en overige
regelgeving. Hoe hoger de eisen hoe beter gezuiverd moet
worden. Wat leidt tot meer benodigde productiecapaciteit voor
het zuiveren
€/jaar
Budget voor waterbesparende apparatuur. Budget van de
overheid en mogelijk de waterbedrijven om consumenten te
stimuleren efficientere apparatuur aan te schaffen. Tot eind
liaren 90 ingezet. Nu een slapend instrument
Publicaties-TV Publiciteit om het consumentiegedrag te beïnvloeden
spots/jaar
Bijvoorbeeld de frequentie van publicaties, persberichten, TV
spots etc. Op dit moment slapend instrument wat weinig
aandachtheeft
Subsidie om de uitvoering van het afkoppelen van "schoon"
€Jm2
verhard oppervlak te stimuleren. Door met name het
waterschap beschikbaar gesteld
€Jm3

D
Kwaliteitseisen
leidingwater

Emissie criteria dakvlak

Emissie criteria wegvlak

z

0

Aantal
Saneringseisen rijksoverheid om het aantal ongezuiverde
aansluitingen lozingen terug te dringen. Strengere eisen leiden tot minder
engerioleerde percelen in het buitengebied
Emissie die van dakoppervlak in het regenwater kan komen.
€Jm2
Gemeente is verantwoordelijk voor de wijze van aansluiting
Verontreiniging/m2

m3

Criteria inhoud
rioolsysteem
IZ

0

m3/h

Criteria transportcapaciteit

z

0

WVO lozingeisen

Handhaving lozingseisen

Toelichting factor

z

0

IZ

0

Criteria van de waterkwaliteitsbeheerder gerelateerd aan
verkeersintensiteit en parkeervoorzieningen. Strengere criteria
leiden tot meer aankoppelen verhard oppervlak op zuiverende
voorzieningen
Toetsingscriteria van de overheid voor de inhoud van
rioolstelsels in kader van de basisinspanning. De werkelijke
benodigde inhoud wordt afgestemd met het waterschap in
relatie met de zuiveringscapaciteit. Zwaardere criteria leiden
tot meer rioolinhoud en minder kans op overstort
Toetsingscriteria van de overheid voor de afstemming van de
benodigde capaciteit voor de afvoer van rioolwater. Afhankelijk
van type inzamelsysteem . Aanscherping van de criteria leidt
tot meer transportcapaciteit

[stoffen]/m 3
vuilvrachtljr

D e emissie uit rioolstelsels is volgens de WVO aan eisen
gebonden en bepaald de overstortcapaciteit van de stelsels.
Strengere eisen leiden tot meer zuiveringscapaciteit en minder
emissie
Controles/jaar De mate waarin gecontroleerd wordt, of geloosd wordt
conform de WVO vergunningseisen

Tabel 51nstrumenten besturende actoren waterketen
Uit de tabel blijkt dat de besturende actoren voornamelijk de criteria voor de uitvoerende activiteiten
van de ketenactoren bepalen. Het betreft voornamelijk de eenzijdige sturingsinstrumenten, zoals
eerder bij de systeemanalyse beschreven is.
Specifieke opmerkingen bij de tabel zijn:
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De tabel geeft de optimale inzet van de instrumenten aan om de actordoelstellingen te realiseren.
Opvallend is dat de besturende organen waaronder de rijksoverheid en de uitvoerende actor
waterschap voor de zuiveringstaak een lage doelbereiking kunnen realiseren van 64 en 61 %.
Opvallende resultaten van de analyse betreffen:
1. De rijksoverheid is gebaat bij meer berging in het rioolstelsel en waterbesparende acties.
Verhogen van de criteria voor transportcapaciteit draagt niet bij aan de doelstellingen. Verder
is de rijksoverheid gebaat bij verl aging van de grondwaterheffing om de kosten doelstellingen
te verbeteren. Een te nuanceren instrumentinzet betreft de verlaging van de handhaving van
de WVO eisen. Dit kan verklaard worden door het feit dat dit de kosten binnen de keten
verhoogd. In het model betekent het namelijk dat meer overtredingen worden geconstateerd
en meer boetes zullen voorkomen, met het gevolg oplopende kosten. Verder draagt het
subsidiëren van afkoppelen, het aanscherpen van saneringseisen ongezuiverde lozingen en
de WVO criteria bij aan de overheidsdoelstellingen. De analyse resultaten komen sterk over
een met de huidige praktijksituatie.
2.

De waterbedrijven zijn gebaat meer aandacht voor het onderhoud van de productie en
distributie systemen, vanwege de relatie die dit heeft met de leveringszekerheid doelstelling.
Het verhogen van de voorraadnorm voor ruwwater draagt eveneens bij aan deze doelstelling.
Het verlagen van het investeringsbudget voor de waterproductie moet genuanceerd worden,
maar kan verklaard worden door het feit dat door meer aan onderhoud en beheer te doen ,
investeringen uitgespaard kunnen worden.

3.

Bij de gemeente is een zelfde beeld van de instrumentinzet waarneembaar. Ook hier meer
aandacht voor onderhoud en beheer. Investeringen kunnen mogelijk uitgespaard worden.
Echter ook dit laatste analyseresultaat moet iets genuanceerd worden.

4.

Bij de zuiveringstaak geeft een identiek beeld. De aandacht voor het onderhoud en beheer
leidt tot minder storingen en emissie van de afvalwaterketen.

Deze modelresultaten zijn niet voorgelegd aan de actoren, maar op basis van eigen materie kennis
komen ze vrij goed overeen met de huidige situatie. Het resultaat bevestigd de regel van "good house
keeping" voordat verdere acties worden ondernomen. Een aanbeveling is deze resultaten in een later
stadium te verifiëren met desbetreffende actoren.
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Bijlage 8 Analyse 2 optimale inzet instrumenten voor doelenstellingen waterbedrijven
De analyse voor de doelstellingen van de waterbedrijven is in ketenrichting uitgevoerd. De resultaten
zijn in onderstaande tabel weergegeven. In iedere kolom zijn de analyse resultaten vermeld van de
toegevoegde actor met zijn instrumenten in volgorde van de ketenschakels.
Analyse 2: Optimale Inzet Instrumenten actoren voor de doelen van het
waterbedrijf In keten volgord. DANA model arena Waterbedrijf(WB)

Instrument

Actor

Waterbedrijf doelen
met lnstr
WB

lAfkoppelbudget
verhard oppervlak

Gemeente instr
voor

WB&RO WB doel

0

Gemeente

Gdoel

Waterschap instr Rijksoverheid instr
voor
voor
WBdoel WSdoel WB doel ROdoel

+

0
0
0
0
0
0
0

Budget waterbesparing Rijksoverheid
Criteria rioolinhoud
Criteria
tran~ortcaDaciteit

Emissie criteria
dakvlak
Emissie criteria
wegvlak
Grondwater- heffing
Handhaving
lozlngselsen
Innamenorm
ruwwaterkwaliteit
lnvestertngsbudget
riool
lnvesteringsbudget
waterproductie
lnvesterlngsbudget
zulverin!l
Kwaliteitseisen
leidingwater

Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid
Waterbedrijf

0

0

-

++

0
0
0

---

0

Gemeente
Waterbedrijf

+

-

--0

Waterschap

0
0

+

Saneringsetsen
Rijksoverheid
ongezuiverde lozingen

+

++

Subsidie afkoppelen

0
0

+++

0

+

Rijksoverheid

Leidingwatertarief
Onderhoud&
vervanging
lnzamelsvsteem
Onderhoud
waterproductie
Onderhoud
zuiverlnassvsteem

Waterbedrijf

Rioolrecht

Gemeente

Voorlichting
waterbes~aring

+

0

Gemeente
Waterbedrijf

++

++

++

0

Waterschap

0

++

--

Rijksoverheid
Rijksoverheid

Voorraadnorm ruw
oppervlaktewater

Waterbedrijf

WVO criteria lozingen

Rijksoverheid

Zuiveringsheffing

Waterschap

Aantal strateglen
Utllltv
Satlsfactlon
Frustration

+

+

++

0
4375
2,8
92%
0%

+

1715
2,8
92%
0%

1715
2,8
92%
0%

175
2,8
92%
0%

0
175 3360000
2,8
2,8
92%
92%
0%
OYo

3360000
9,
64°/c

60/c

Tabel15 Resultaten analyse instrument inzet voor doelen waterbedrijven
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Bijlage 9 Analyse 3 optimale inzet instrumenten voor de doelenstellingen zuiveringstaak
De analyse voor de zuiveringstaak is van achteren naar voren in de keten uitgevoerd. Als eerste is de
invloed van de gemeente op de zuiveringstaak bepaald, vervolgens het waterbedrijf en de
rijksoverheid. De resultaten zijn in de onedrstaande tabel aangegeven.
!Analyse 3: Optimale inzet instr umenten actoren voor de doelen van het
waterschap in omgekeerde keten volgord. DANA model arena Waterschap(WS)

Instrument

Actor

Afkoppelbudget
verhard oooervlak

Gemeente

Waterschap doelen Gemeente instr
met lnstr
voor
WS, G &
WS doel G doel
ws
RO

+

Waterbedrijf instr Rijksoverheid instr
voor
voor
WSdoel WB doel WSdoel ROdoel

+
+

0
++

++

Rijksoverheid

--

0

Rijksoverheid

0

0

Rijksoverheid

0

Rijksoverheid

0
++

Rijksoverheid

0

---

+

+

Saneringseisen
Rijksoverheid
ongezuiverde lozingen

+

++

Subsidie afkoppelen

0
0

+++

+

+

Budget waterbesparing Rij ksoverheid
Criteria rioolinhoud
Criteria
transportcapaciteit
Emissie criteria
dakvlak
Emissie criteria
weavlak
Grondwater- heffing
Handhaving
lozinaseisen
Innamenorm
ruwwaterkwaliteit
lnvesteringsbudget
riool
lnvesteringsbudget
waterproductie
lnvesteringsbudget
zuiverina
Kwaliteitseisen
leidinawater
Leidingwatertarief
Onderhoud &
vervanging
inzamelsvsteem
Onderhoud
waterProductie
Onderhoud
zuiverinassvsteem
Rioolrecht

Voorlichting
waterbespari na
Voorraadnorm ruw
oppervlaktewater

Rijksoverheid

Waterbedrijf

Waterschap

0

0

0

-

---

Waterbedrijf

0

Rijksoverheid
Waterbedrijf

++

Gemeente

Waterschap

++

0

+

0

++

++

Waterbedrijf

++

0

Gemeente

--

Rijksoverheid
Rijksoverheid

0

Waterbedrijf

WVO criteria lozingen

Rijksoverheid

Zuiveringsheffing

Waterschap

Aantal strategien
Utility
Satisfactión
Frustration

0

Gemeente

0

0
175
15
61%
11 %

+

+

0
2
67%
11 %

1715
2
67%
11 %

-0,75
33%
36%

4375
-0,75
33%
36%

-0,75
33%
36%

3360000
2
67%
11%

s:

64%
6%

Tabel16 Resultaten analyse instrumentinzet voor doelstellingen zuiveringstaak waterschap
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Bijlage 10 Analyse 4 optimale inzet instrumenten voor doelstellingen rijksoverheid
Analyse 4: Optimale inzet instrumenten actoren voor de doefen van de
rijksoverheid in keten vofgord. DANA model arena Rijksoverheid(RO)

Instrument
Afkoppelbudget
verhard oppervlak

Actor

Gemeente

Criteria
kransportcapaciteit
Emissie criteria
dakvlak
Emissie criteria
weavlak
Grondwater· heffing
Handhaving
rozinaseisen
Innamenorm
ruwwaterkwaliteit
lnvesteringsbudget
riool
lnvesteringsbudget
waterproductie
lnvesteringsbudget
zuiverina
Kwaliteitseisen
leidinowater
Leidingwatertarief
Onderhoud&
vervanging
inzamelsysteem
Onderhoud
waterproductie
Onderhoud
zuiveringssysteem
Rioolrecht

Rijksoverheid

++

Rijksoverheid

0

+

Rijksoverheid

0

0

Rijksoverheid

0

0

Rijksoverheid

--

--

Rijksoverheid

Voorlichting
waterbesparina
Voorraadnorm ruw
oppervlaktewater

++

+

0

---

0
+

Waterbedrijf

+

-

-

0

Waterbedrijf

++

++

Rijksoverheid

+++

+++

Rijksoverheid

+

+

-

Waterbedrijf

3360000
9,3
64%
6%

++

-

0

++

Gemeente

Waterschap

0

++

Waterschap

Zuiveringsheffing

0

+

Gemeente

+

0
0

Waterbedrijf

Rijksoverheid

ROdoel WSdoel

0

Waterschap
Rijksoverheid

Waterschap instr
voor

--

Gemeente

WVO criteria lozingen

Aantal strategien
Utilitv
Satisfaction
Frustration

--

Waterbedrijf

Saneringseisen
Rijksoverheid
ongezuiverde lozingen
Subsidie afkoppelen

+

0
+

Budget waterbesparing Rijksoverheid
Criteria rioolinhoud

Rijksoverheid
Waterbedrijf instr
Gemeente instr
doelen met instr
voor
voor
RO,WB,
RO
G&WS ROdoel WB doel ROdoel Gdoel

--

+

0
16
98%
0%

4375
9,8
64%
3%

7,8
55%
7%

1715
15
93%
2%

11
70%
3%

175
16
98%
0%

11
70o/c
3o/c

Tabel17 Resultaten analyse instrument inzet voor doelstellingen rijksoverheid
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Bijlage 11 optimale inzet instrumenten voor doelstellingen gemeentelijke inzameltaak
De analyseresultaten voor de gemeentelijke inzameltaak zijn in onderstaande tabel weergegeven. In
de tabel zijn in de kolom "gemeente doelen met instrumenten" de veranderingen van de inzet van de
gemeentelijke instrumenten weergegeven, als de instrumenten van het waterschap en de overheid bij
de analyses worden betrokken. In de kolommen waterschap en rijksoverheid is de instrumentinzet
voor de gemeente doelen en de eigen doelen aangegeven van deze actoren
Analyse 5: Optimale Inzet Instrumenten actoren voor de doelen van
de gemeente In keten volgord. DANA model arena Gemeente(G)

Instrument

Actor

Afkoppelbudget
verhard oppervlak

Gemeente

Gemeente doelen met lnstr
G,WS&
G
G&WS
RO

+

+

Waterschap lnstr Rijksoverheid lnstr
voor
voor
Gdoel

WSdoel

RO doel

++

+

-

++

+

Budget waterbesparing Rijksoverheid
Criteria rioolinhoud

G doel

Rijksoverheid

Criteria
transportcapaciteit
Emissie criteria
dakvlak
Emissie criteria
wegvlak

Rijksoverheid

--

0

Rijksoverheid

0

0

Rijksoverheid

0

0

Grondwater· heffing

Rijksoverheid

--

--

Rijksoverheid

+

--

0

+

Sanerlngselsen
Rijksoverheid
ongezuiverde lozingen

++

++

Subsidie afkoppelen

Rijksoverheid

++

+++

Rijksoverheid

++

+

--

+

Handhaving
lozlngselsen
Innamenorm
ru-aterkwalitelt
lnvesterlngsbudget
riool
lnvesterlngsbudget
waterproductie
lnvesterlngsbudget
zulvering
Kwaliteitseisen
leldingwater
Leidingwatertarief
Onderhoud &
vervanging
lnzamelsvsteem
Onderhoud
waterproductie
Onderhoud
zulveringssysteem
Rioolrecht

Voorlichting
waterbesparing
Voorraadnorm ruw
oppervlaktewater

Waterbedrijf
Gemeente

-

--

Waterbedrijf

++

Waterschap

0

Rijksoverheid
Waterbedrijf
Gemeente

++

++

++

Waterbedrijf

+

Waterschap
Gemeente

--

-

++

---

Waterbedrijf

'wvo criteria lozingen

Rijksov erheid

~ulveringshefflng

Waterschap

i'\antal strateglen
l,
Utility
Satlsfaction
Frustration

---

++
1715
4,8
81%
2%

300125
4,8
81%
2%

6,5E+09
1
93%
2%

300125
4,8
81%
2%

0
4,S
81%
2%

6,48E+09 336000(
15
9,
93%
64°/c
z•to
ö"/c

Tabel18 Resultaten analyse instrument inzet voor doelstellingen gemeentelijke inzameltaak
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Uit de tabel blijkt dat de gemeentelijke doelen niet merkbaar worden beïnvloed door de instrumenten
van het waterschap. Hier moet een nuancering bij worden aangebracht. In werkelijkheid heeft het
waterschap enige invloed op de gemeentelijke doelen via de afname capaciteit en het optreden van
storingen bij de zuiveringsactiviteit. Het valt op dat een verschuiving van de kosten optreedt. Het
rioolrecht zal afnemen, terwijl de zuiveringsheffing toeneemt als uitgegaan wordt van de gemeentelijke
doelen. Dit kan verklaard worden door het feit dat meer als meer rioolwater wordt afgenomen er
hogere zuiveringskasten ontstaan.
De rijksoverheid instrumenten hebben veel invloed op de gemeentelijke inzameltaak doelen. De
doelbereiking neemt af als de besturende organen de instrumenten inzetten voor de eigen van 81%
naar 64%. Bij de instrumenten van de besturende organen voor de gemeentelijke doelen kan de
doelbereiking toenemen van 81% naar 93 %. Dit kan verklaard worden door het feit dat eisen voor de
gemeenten leiden tot meer investeringen, vanwege sanering ongezuiverde lozingen, meer berging in
het riool en minder emissie. In de situatie dat de doelbereiking toeneemt, worden deze eisen
versoepeld.
Het is opvallend dat de lasten verschuiven. Het rioolrecht zal nog verder dalen, als de instrumenten
van de overheid optimaal ingezet worden voor de inzameltaak. Dit is ook waarneembaar bij de
verandering van de inzet van de overheidsinstrumenten in de laatste kolom. Duidelijk blijkt dat de
criteria voor de rioolinhoud, transportcapaciteit alsmede de WVO lozingseisen versoepeld zouden
moeten worden om de gemeentelijke doelen te verbeteren. Dit is tegenstrijdig met de
ketendoelstellingen van de rijksoverheid.
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Deelrapport 4
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Onderzoek huidige benchmarks
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Opdrachtgever: TU Delft Sectie beleidsanalyse
Afstudeerhoogleraar: Wil Thissen
18 begeleider TU Delft: Pieter Bots
28 begeleider TU Delft: Joop Koppenjan
Externe begeleider RIZA Lelystad: Jan Schoot Uiterkamp
Rapportversie: Definitief
Datum: 12 maart 2006

Deelrapport 4: Analyse benchmarks waterketen.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
12 maart 2006.

Inhoud
1.

Inleiding ......................................................................................................................................... 3
Onderzoeksvragen .................................................................................................................... 3
Werkwijze onderzoek benchmarks............................................................................................ 3
2.
Conceptueel kader benchmarking ................................................................................................ 4
2.1. Algemene context. ..................................................................................................................... 4
2.2. Modelconcept benchmark ......................................................................................................... 4
2.3. Effectiviteit en efficiency ............................................................................................................ 5
2.4. Prestaties en beoordeling .......................................................................................................... 5
2.5. Benchmarking tweezijdig sturingsinstrument ............................................................................ 7
3.
Onderzoek huidige benchmarks ................................................................................................... 8
3.1 . Benchmark waterbedrijven ........................................................................................................ 8
3.1.1 . Aspecten en bevindingen ................................................................................................... 8
3.1.2 . Vergelijking benchmark met doelstellingen waterbedrijven ............................................. 10
3.1.3.
Vergelijking met ketendoelstellingen rijksoverheid .......................................................... 12
3.2. Benchmark rioleringszorg ........................................................................................................ 15
3.2.1.
Benchmark rioleringszorg ................................................................................................ 15
3.2.2.
Vergelijking benchmark met doelstellingen rioleringszorg ............................................... 17
3.2.3.
Vergelijking met ketendoelstellingen rijksoverheid .......................................................... 19
3.3. Benchmark Zuiveringstaak ...................................................................................................... 21
3.3.1 . Benchmark zuiveringsbeheer 2002 ................................................................................. 21
3.3.2.
Vergelijking met doelstellingen zuiveringstaak ................................................................ 23
3.3.3.
Vergelijking met doelstellingen waterketen ...................................................................... 25
3.4. Conclusies onderzoek huidige benchmarks............................................................................ 27
3.5. Verwachte effecten huidige benchmarks ................................................................................ 28
3.5.1.
Benchmark waterbedrijven ............................................................................................... 28
3.5.2.
Benchmark rioleringszorg ................................................................................................ 28
3.5.3.
Benchmark zuiveringstaak ............................................................................................... 29
3.5.4. Resultaat onderzoeksvraag verwachte effecten op functioneren waterketen ................. 29
4.
Conclusies ................................................................................................................................... 31
5.
Aanbevelingen ............................................................................................................................ 32
6.
Literatuurlijst ................................................................................................................................ 33
7.
Bijlagen ....................................................................................................................................... 34
1 .1.
1.2.

Overzicht tabellen

Tabel1 Overzicht aspecten en indicatoren benchmark waterbedrijven peiljaar 2000 ............................ 9
Tabel 2 Vergelijking benchmark waterbedrijven met eigen doelstellingen ............................................ 11
Tabel3 Vergelijking benchmark waterbedrijven met doelstellingen rijksoverheid ................................ 13
Tabel 4 Overzicht pilot benchmark rioleringszorg ................................................................................. 15
Tabel 5 Vergelijking benchmark met doelstellingen rioleringstaak ........................................................ 18
Tabel 6 Vergelijking benchmark met doelstellingen rijksoverheid ......................................................... 19
Tabel 7 Overzicht aspecten en indicatoren benchmark zuiveringsbedrijven peiljaar 2002 ................... 21
Tabel 8 Vergelijking benchmark met doelstellingen zuiveringsbedrijven .............................................. 23
Tabel 9 Vergelijking benchmark zuiveringsbedrijven met ketendoelstellingen rijksoverheid ................ 25

Bladzijde 2

Deelrapport 4: Analyse benchmarks waterketen.
Rapportversie: Definitief.
Datum:
12 maart 2006.

1.

Inleiding
Het onderzoek "Benchmarking in de Waterketen" bestaat uit vier deelonderzoeken en een
samenvattend hoofdrapport In de voorgaande drie deelonderzoeken zijn respectievelijk een
systeemanalyse van de waterketen, een analyse van de actoren en de doelstellingen en een analyse
van de causale verbanden tussen doelstellingen en de instrumenten beschreven. In het vierde
deelonderzoek zijn de benchmarks van de waterbedrijven, gemeenten en waterschappen vergeleken
met de doelstellingen van de actoren en is getracht een beeld te krijgen van de effecten van de
benchmarks op het functioneren van de waterketen. Dit in het kader van de hoofdvraag van het
onderzoek, "Kan door het sturingsinstrument benchmarking het functioneren van de waterketen
worden verbeterd".

1.1 . Onderzoeksvragen
In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde:
1. Wat is benchmarking nu eigenlijk?
2. Hoe zijn de huidige benchmarks van de ketenschakels samengesteld?
3. Wat zijn de verwachte effecten van de huidige benchmarks op het functioneren van de
waterketen?

1.2. Werkwijze onderzoek benchmarks
Om de bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden, is de volgende werkwijze gehanteerd:
1. De eerste onderzoeksvraag "wat is benchmarking nu eigenlijk?", is onderzocht door
literatuuronderzoek, redenatie en interpretatie voor de specifieke toepassing in de waterketen .
2. De tweede onderzoeksvraag "hoe zijn de huidige benchmarks samengesteld?" is onderzocht door
een analyse van de beschikbare benchmarkrapporten en de verstrekte gegevens. Verder zijn
besprekingen met de actoren gevoerd om de informatie en analyses te verifiëren. De prestatieindicatoren van de benchmarks zijn geïnventariseerd. Verder is onderzocht of de prestatieindicatoren overeenkomen met de doelstellingen van de actoren en relevant zijn voor de
ketendoelstellingen van de rijksoverheid volgens de actorenanalyse.
3. De derde onderzoeksvraag "wat zijn de verwachte effecten van de huidige benchmarks op het
functioneren van de waterketenT is onderzocht door de prestatie-indicatoren van de benchmark te
vergelijken met de ketendoelstellingen van de rijksoverheid en door interpretatie en redenatie met
behulp van het causale model volgens deelrapport 3.
De systeemanalyse, actorenanalyse en causale analyse zijn een belangrijke basis voor het
beantwoorden van de tweede en derde onderzoeksvraag.
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2.

Conceptueel kader benchmarking
In dit hoofdstuk is het conceptuele kader van benchmarking en de specifieke toepassing van
benchmarking in de waterketen beschreven. De eerste onderzoeksvraag komt aan de orde "Wat is
benchmarking nu eigenlijk?~. Bij de beantwoording van deze vraag is zowel de inhoudelijke als de
procesmatige kant van benchmarking belicht. Voor het onderzoek is de nodige literatuur over deze
beide aspecten van benchmarking geraadpleegd \

2.1. Algemene context
In de literatuur komen meerdere definities van benchmarking voor. Een gangbare definitie en tevens
toe asbaar voor dit onderzoek, is de formele definitie:
Benchmarking is het doorlopende proces van het afmeten van onze producten, diensten en praktijken
2
tegen de sterkste concurrenten, of die bedrijven die als industriële leiders worden erkend ).
Volgens deze definitie is het voor de toepassing van benchmarking van belang, dat er sprake moet
zijn van concurrenten, of van bedrijven die vergelijkbare activiteiten uitvoeren om de eigen activiteiten
mee te kunnen maatstaven. Concurrentie is een belangrijke prikkel voor een bedrijf om de eigen
prestaties te verbeteren. In de waterketen is, door het ontbreken van marktwerking, geen sprake van
concurrentie. Er zijn echter wel mogelijkheden om de prestaties te vergelijken. De activiteiten van de
actoren zijn namelijk per ketenschakel onderling vergelijkbaar.
Een prikkel voor prestatieverbetering ontstaat tevens door externe (publieke) verantwoording van de
prestaties af te leggen. De prestaties van de actoren worden per ketenschakel inzichtelijk en onderling
vergelijkbaar voor de gebonden klanten en belanghebbenden. Deze actoren kunnen hierop
anticiperen (zie ook hoofdstuk 2 van deelrapport 2).
De benchmarks in de waterketen hebben tot doel :
1. Interne prestatieverbetering.
2. Externe verantwoording.
De betrokken actoren in de waterketen geven deze doelen op als reden voor de uitvoering van de
huidige benchmarks. De beide doelen zijn hieronder toegelicht.

2.2. Modelconcept benchmark
Voor prestatieverbetering moeten de prestaties eenduidig gedefinieerd zijn. Verder moeten de
prestaties meetbaar zijn en daarnaast is een derde voorwaarde, dat de prestaties een duidelijke
bijdrage leveren aan de doelstelling( en) van de actor\ Om dit te verduidelijken, wordt benchmarking
toegelicht door middel van het onderstaande modelconcept
Cl)
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Figuur 1 Modelconcept benchmark

1

) Camp, R.C., Benchmarking; Bruijn, H. de, Prestatiemeting in de publieke sector; Bruijn, J.A. de, en
E.F. ten Heuvelhof, Sturingsinstrumenten voor de overheid.
2
) Camp, R.C., Benchmarking, pagina 231
3
) Camp, R.C., Benchmarking, hoofdstuk 3 waarop moet benchmarking worden uitgevoerd.
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Het modelconcept is eveneens bij de systeemanalyse (deelrapport 1) toegepast voor de analyse van
de activiteiten van de ketenschakels en wordt nu benut voor de verduidelijking van het aspect
prestatieverbetering.
De output in het model is het resultaat van de activiteit en kan gerelateerd worden aan de
doelstellingen van de actor; bijvoorbeeld de producten en diensten die worden geleverd, of de
verwerkte hoeveelheid water van een bepaalde kwaliteit in de waterketen. Om de output te realiseren,
zijn de volgende elementen van belang:
1. De input. Bijvoorbeeld de fysieke stromen die nodig zijn om het proces te kunnen uitvoeren in de
vorm van materialen, energie, hulpstoffen etc. In ketens is de input veelal de output van de
voorgaande schakel.
2. De mechanismes. Daarmee wordt bedoeld de procesapparatuur; ondersteunende systemen,
arbeid en kennis benodigd voor het uitvoeren van de activiteit.
3. De externe controls. Dit zijn de instrumenten waarmee externe partijen invloed kunnen uitoefenen
op de activiteit. Bijvoorbeeld de randvoorwaarden, die vastgelegd zijn in vergunningen voor de
waterkwaliteit. Maar ook de financiële instrumenten in de vorm van belastingen en subsidies voor
bijvoorbeeld het afkoppelen van verhard oppervlak of innovatie.
4. De interne controls. Dit zijn de instrumenten waarmee de actor de eigen activiteiten kan sturen.
Bijvoorbeeld de eigen financiële middelen, de kwaliteitscriteria en planningen etc.
De uitvoerende actor heeft belang bij het zo goed mogelijk uitvoeren van de activiteit. Dat wit zeggen:
met een beste mogelijke inzet van de beschikbare middelen de hoogst mogelijke doetbereiking
(output) realiseren, binnen de geldende normen (de interne en externe controts) en mogelijkheden. Dit
om zich staande te kunnen houden in de markt en om de eigen marktpositie te verbeteren. In de
waterketen is geen sprake van een markt en ontbreken derhalve de marktprikkels. Voor deze situatie
is een onderlinge vergelijking van de prestaties een alternatieve prikkel. In de waterketen voldoen de
activiteiten van de actoren aan de voorwaarden, dat deze vergelijkbaar zijn en aan meetbare
doetstellingen kunnen worden gerelateerd. Deze doelstellingen zijn bij de actorenanalyse bepaald.

2.3. Effectiviteit en efficiency
4

Bij benchmarking zijn de effectiviteit en efficiency belangrijke begrippen ). De beide begrippen zijn van
belang voor de prestaties en houden het volgende in:
1. Effectiviteit. De mate van doelbereiking gerelateerd aan de output. Bijvoorbeeld de gewenste
waterkwaliteit, maar ook streefcijfers als de gewenste verkoopresultaten, omzet en
kostenreductie. In de waterketen bijvoorbeeld de kosten van de activiteit, de emissie t.g.v. het
overstorten van rioolwater en de vuilvracht van lozingen van afvalwaterzuiveringen op het
oppervlaktewater.
2. Efficiency. De wijze waarop de inspanning wordt geleverd. De efficiency is een maatstaf voor het
goed uitvoeren van de activiteit. Bij technische systemen wordt de efficiency gekenmerkt door een
dimensieloos getal. Bijvoorbeeld de energie efficiency voor de omzetting van energie, of het
zuiveringsrendement voor de drinkwaterproductie en de afvalwaterzuivering.
Een voorbeeld van efficiency en effectiviteit: De efficiency van het zuiveren van afvalwater is hoog,
echter de restlozing heeft een ongewenst vervuilend effect op het oppervlaktewater. Het zuiveren is
dus niet effectief genoeg om te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuild. Beide begrippen zijn
van belang, als benchmarking als sturingsinstrument wordt toegepast.

2.4. Prestaties en beoordeling
Voor de onderlinge vergelijking van de prestaties van de actoren is het noodzakelijk de
omstandigheden te kennen, waarbij de prestaties zijn gerealiseerd. In de praktijk is veelat sprake van
niet geheet vergelijkbare omstandigheden voor de uitvoering van de activiteiten binnen de waterketen.
De externe invloedsfactoren kunnen de outputresultaten beïnvloeden. In de waterketen zijn bij de
systeemanalyse at de nodige factoren genoemd, zoals natuurlijke omstandigheden (regenval en
droogte) en de verschillen per gebied t.g.v. de bevolkingsdichtheid, de industriële en agrarische
activiteiten en de mate waarin water voorkomt. Om tot een goede beoordeling van de prestaties en

4

)

Camp. R., benchmarking pagina 192
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daarmee het functioneren van de actoren te komen, kan veelal niet alleen volstaan worden met het
interpreteren van benchmark prestatie-indicatoren. Een toelichting bij de prestaties is noodzakelijk.
Om dit te verduidelijken, is in onderstaande figuur een willekeurige range van prestaties van actoren
door middel van een puntenwolk weergegeven. Op de verticale as is de output uitgezet en op de
horizontale as de input waarmee de prestaties zijn gerealiseerd.
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Figuur 2 Prestaties en oordeelsvorming
De met een letter gemarkeerde punten geven de prestatie per actor aan. De lijn 1 is getrokken door
de punten van de actoren A en B die met de minste input de hoogst output realiseren. Bij een harde
vorm van benchmarking kan de lijn 1 als streeflijn worden gezien en blijven de prestaties van de
overige actoren in meer of mindere mate achter bij de input. Met de harde vorm van benchmarking
wordt bedoeld dat eenzijdig wordt gekeken naar de prestaties en niet of nauwelijks rekening wordt
gehouden met de verschillende omstandigheden waarbij de actoren de activiteiten uitvoeren. In het
hypothetische geval kan het zo zijn dat een sturende actor de minder presterende uitvoerende actoren
eenzijdig doelen voor prestatieverbetering gaat opleggen, die niet realistisch zijn.
Bij een "zachtere" wijze van hantering van het instrument kan meer inzicht worden verkregen over de
geleverde prestaties. De interpretatie van de figuur komt in een ander licht te staan, als de
omstandigheden worden beschouwd. Het kan zijn dat er sprake is van een optimum. In de figuur is
daartoe de stippellijn 2 getrokken door de hoogste outputscore van de actoren C en D met de meeste
input. Het blijkt dat er sprake is van een maximum in de outputscore bij een bepaalde input. Bij de
interpretatie van de figuur blijken nu de actoren I,H, G, F, EenJin meer of mindere mate achter te
blijven bij de prestaties.
Dit wordt met het volgende voorbeeld verduidelijkt. Voor de prestatie-indicatoren kosten per
huisaansluiting van de waterbedrijven en het aansluitpercentage op de riolering in relatie tot de
kosten, is de bebouwingsdichtheid een belangrijke omgevingsfactor. Verwacht mag worden dat in
stedelijk gebied tegen relatief weinig kosten veel aansluitingen kunnen worden gerealiseerd en in
landelijk open gebied veel meer kosten moeten worden gemaakt. Er kan sprake zijn van een optimum,
als de bebouwingsdichtheid en infrastructuur erg compact worden en er veel bijkomende kosten
ontstaan.
!,

Met dit voorbeeld is verduidelijkt, dat de omstandigheden moeten worden betrokken bij het vormen
van een oordeel over de prestaties. Ook al zijn de activiteiten vergelijkbaar, situaties verschillen.
Deze kennis van de specifieke omstandigheden is bij de actoren aanwezig. De actoren zullen zelf
inbreng moeten leveren bij de interpretatie van de prestaties. Op deze wijze ontstaan interacties
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tussen actoren, die tot uitwisseling van informatie leidt en mogelijk de geslotenheid van actoren kan
doorbreken.
Om het in de bovengenoemde situatie toch mogelijk te maken de prestaties van de actoren onderling
te vergelijken, kunnen correctiefactoren worden toegepast. Deze factoren zullen per omgevingsfactor
moeten worden vastgesteld en kunnen arbitrair zijn. Een andere mogelijkheid is bij voldoende actoren
subgroepen te formeren van actoren, die te maken hebben met nagenoeg gelijke omstandigheden.
Met deze theoretische beschouwing is verduidelijkt, op welke wijze het instrument benchmarking
gehanteerd kan worden.

2.5. Benchmarking tweezijdig sturingsinstrument
Het onderzoek heeft tot nu toe voornamelijke de inhoudelijke kant van benchmarking belicht. Er zit
echter ook een procesmatige kant aan, die in deze paragraaf is toegelicht. De systeemanalyse heeft
duidelijk gemaakt dat de uitvoerende actoren in de waterketen een grote mate van autonomie hebben,
specialistische taken uitvoeren met professionele kenmerken. De causale analyse heeft duidelijk
gemaakt dat er wederzijdse afhankelijkheden zijn tussen de actoren, die echter per actor verschillen.
Verder is gebleken dat er complexe afwegingen worden gemaakt tussen tegengestelde doelstellingen
binnen de actoren en tussen de actoren, waar een samenhangend inzicht voor noodzakelijk is.
De sturende actor rijksoverheid is afhankelijk van de informatie en kennis van de uitvoerende actoren,
om zijn sturende rol in te kunnen vullen. Omgekeerd zijn de uitvoerende actoren afhankelijk van de
sturende actoren voor de coördinatie van het beleid, de beleidsrichting en de eisen waaraan de
activiteiten moeten voldoen (externe controls).
Voor deze situatie van wederzijdse afhankelijkheid is het tweezijdige sturingsinstrument benchmarking
toepasbaar. De sturende actor beschouwd de uitvoerende actor als een black box, omdat hij geen
5
specifieke inhoudelijke kennis heeft, van de beste wijze waarop de taken kunnen worden uitgevoerd ) .
In de waterketen is sprake van afstand tussen rijksoverheid en de uitvoerende ketenactoren. De
rijksoverheid heeft belang bij informatie over prestaties van de actoren, in plaats van inhoudelijke
bemoeienis te hebben, over de wijze waarop de prestaties tot stand zijn komen.
Om het instrument benchmarking in de waterketen tot zijn recht te laten komen, is een goed
benchmarkontwerp noodzakelijk. Het ontwerp kan niet eenzijdig tot stand komen, maar moet
wederzijds ontwikkeld worden. Voor het f,roces, om tot een goed ontwerp te komen, worden in de
literatuur de volgende ontwerpprincipes ) van belang geacht:
1. Vertrouwen en interactie
2. Inhoud en variëteit
3. Dynamiek en levendigheid
De belangrijkste voorwaarde om het ontwerpproces van een tweezijdige benchmarking in te gaan, is
dat er een "Sense of urgency" moet zijn en de betrokken actoren in voldoende mate consensus
hebben over de noodzaak van het ontwikkelen van een ontwerp. Bij de interviews van de actoren is
getracht een beeld te krijgen van de situatie.
Indien de "sense of urgency" bij de betrokken actoren niet of in beperkte mate aanwezig is, is de kans
groot dat bij een min of meer dwingende karakter van het benchmarkproces perverse effecten
ontstaan \ De bovengenoemde uitwisseling van informatie zal niet of onvolledig plaats vinden.
Daarbij kan het voorkomen dat de prestaties van actoren anders worden voorgesteld, dan ze in
werkelijkheid zijn. Bijvoorbeeld de omstandigheden waar actoren mee te maken hebben, worden
moeilijker voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. De aandacht voor het proces van de ontwikkeling
van de benchmark prestatie-indicatoren kan in dat geval stagneren. Het gevolg hiervan is dat de
kwaliteit en de werking van het instrument zal afnemen.

5
6
7

)
)
)

Bruin, J.A. de en Ten Heuvelhof E., Sturingsinstrumenten voor de overheid pagina 129.
Bruin, H. de, prestatiemeting in de publieke sector
Bruin, H. de, prestatiemeting in de publieke sector, hoofdstuk 2 perverse effecten blz 31
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3.

Onderzoek huidige benchmarks
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksvragen over de huidige benchmarks in de waterketen.
2. Hoe zijn de huidige benchmarks van de ketenschakels samengesteld?
3. Wat zijn de verwachte effecten van de huidige benchmarks op het functioneren van de
waterketen?
Voor de tweede onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen van toepassing:
1. Welke prestatie-indicatoren zijn in de huidige benchmarks opgenomen en hoe zijn deze gemeten?
2. In hoeverre komen de prestatie-indicatoren overeen met de doelstellingen van de actoren?
De benchmarks zijn hieronder in volgorde van de ketenschakels beschreven en vergeleken met het
modelconcept voor benchmarking volgens figuur 1, de doelstellingen van de actoren en de
ketendoelstellingen van de rijksoverheid.

3.1. Benchmark waterbedrijven
De waterbedrijven hebben in 1997 en 2000 een benchmark uitgevoerd. In het najaar van 2004 volgt
de benchmark over 2003. Voor de analyse is de recentste benchmark over het peiljaar 2000 benut.
(Bron rapport "Water inzicht 2000" Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector) Aan deze benchmark
hebben 15 van de 21 waterbedrijven deelgenomen, die 90 % van de afzetmarkt verzorgen. Voor de
analyse is de publieke rapportage benut 8 ). Verder is overleg gevoerd met de actor. Bijlage 2 geeft de
samenvatting van het overleg weer. De detailvragen aan de waterbedrijven, over de aan te leveren
informatie voor de benchmark en de eventuele toegepaste correctiefactoren voor
omgevingsinvloeden, zijn voor dit onderzoek niet beschikbaar gesteld door Vewin. Hierdoor was het
niet mogelijk onderzoek te doen naar de wijze waarop doelstellingen worden gemeten. De analyse is
daarom beperkt tot de aspecten en wordt hieronder toegelicht.
3. 1. 1. Aspecten en bevindingen

De benchmark van de waterbedrijven is samengesteld uit een viertal aspecten. leder aspect bevat
meerdere prestatie-indicatoren. Tabel1 bladzijde 9 geeft in samengevatte vorm de aspecten en de
prestatie-indicatoren weer. Bij de toelichting is een pagina verwijzing opgenomen naar de uitgebreide
beschrijving in het benchmark rapport "water in zicht 2000".

8

)

de rapportage is te vinden op de site: http://www.vewin.nl
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Benchmark Vewin drinkwatersector (Bron water in zicht 2000)
Aspect

Indicator

Drinkwaterkwaliteit

Waterkwaliteits- Index die het voorkomen van
index
relevante parameters voor
schadelijke stoffen aangeeft

Dienstverlening

Milieu

Financien &
Efficiency

Onderliggende factoren

Waterkwaliteitslnspanningsindex (Inspanning
waarde toeom uit ruwwater de
voeging
waterkwaliteit te produceren
ActiviteitenFacturering
Onderhoud
index
Verhuizingen
Meterwisseling
Storingsverhel ping
Meteropname
Schriftelijk
Contactvormindex
Telefonisch
Aan huis
Dimensie-index Inlevingsvermogen
Uiterlijke kenmerken
Responsiviteit
Betrouwbaarheid
Zorgzaamheid
Milieubelasting- Energiegebruik
index
Verdroging
Hulpstoffen, chemicalien en
filtermateriaal
Afvalstoffen, reststoffen en
emissies
Kosten en
opbrengsten

Tarieven:
3
Kosten per m
Kosten per aansluiting

Toelichting
Meetmethode ter bepaling
voorkomen schadelijke
stoffen volgens het
waterleidingbesluit (blz 18)
Index om het verschil
tussen de input en output
aan te geven ter bepaling
van de inspanning (blz 18)
De mate waarin aan de
verwachtingen van de klant
wordt voldaan. Door middel
van enquete bepaald en in
rapportcijfers schaal1-10
vastgelegd (blz 27)

Voor de milieu belasting
wordt een milieu gerichte
levencyclusanalyse (LCA)
Eco indicator methode
toegepast. (blz 35)

De kosten worden omgeslagen in de prijs per m3 en
het vaste tarief van de
aansluiting (blz 41)

Tabel1 Overzicht aspecten en indicatoren benchmark waterbedrijven peiljaar 2000
Toelichting tabel:
1.

Drinkwaterkwaliteit
De meting bestaat uit de indicatoren waterkwaliteitsindex en de inspanningsindex. De indicatoren
geven respectievelijk een beeld van de effectiviteit en de efficiency van de activiteit. De kwaliteit
wordt gemeten volgens de normering beschreven in het waterleidingbesluit 9 ).
De rapportage vermeld dat de waterbedrijven een betere waterkwaliteit leveren, dan vereist is
volgens de wettelijke normen. De kwaliteit is toegenomen ten opzichte van de eerste benchmark
in 1997. De inspanning die het waterbedrijf moet leveren om de waterkwaliteit te maken, is
afhankelijk van de benutte bron. Oppervlaktewater vereist aanmerkelijk meer inspanning dan
grontlwater. Grondwater heeft vaak al een betere kwaliteit, dan wettelijk vereist is voor de
drinkwaterkwaliteit Dit betekent dat met weinig inspanning het water geleverd kan worden. De
omgevingsinvloeden op de prestatie-indicator t.a.v. de bronbenutting zijn groot.

9

)

Water in zicht 2000, figuur 6 blz 18
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2.

Dienstverlening
De dienstverlening is gemeten door middel van een Nipo enquête voor de aangegeven
indicatoren. Het betreft peilingen over de mate waarin klanten tevreden zijn over de afhandeling
van de contacten met het waterbedrijf. De meting is uitgevoerd over een categorie klanten,
namelijk de groep die contact heeft gehad met het waterbedrijf. In het rapport wordt niet
aangegeven of de categorie representatief is voor het gehele klantenbestand. De rapportage
geeft geen algehele indruk van de effectiviteit van de dienstverlening.
Door het ontbreken van normen voor de dienstverlening wordt per bedrijf en branche
verschillend gewerkt. Opgemerkt wordt dat de klantnormen voor dienstverlening in
10
ontwikkeling zijn ).

3.

Milieu
Het aspect milieu is door middel van een milieugerichte levencyclusanalyse gemeten voor de
waterproductieprocessen. De impact van de productiesystemen op het milieu (duurzaam
grondstofgebruik etc) en duurzaam bouwen is niet meegenomen. De indicatoren voor de
milieubelasting zijn energiegebruik, verdroging, hulpstoffen en afvalstoffen. De samengestelde
milieuprestatie-indicator geeft het effect aan van het productieproces op het milieu. Relevante
verschillen ontstaan door het gebruik van grond- en oppervlaktewater en het gebruik van
duurzame en minder duurzame energie.

Financiën en efficiency 11 )
Bij het aspect financiën worden twee indicatoren toegepast. Namelijk de kosten omgerekend per
aansluiting (vastrecht) en de kosten per m 3 geleverd water (waterprijs). Deze verschillen sterk per
bedrijf en zijn afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals bebouwingsdichtheid (vastrecht) en de
consumptie van water. In de toelichting wordt aangegeven, dat de opbrengsten de kosten moeten
3
dekken. Aangetekend wordt, dat waterbesparende acties tot hogere m prijzen leiden.

4.

Verder wordt vermeld dat bedrijven met relatief hoge vaste kosten en een laag verbruik per
aansluiting, relatief hoge vastrechtkosten en een hoog tarief per m 3 water doorberekenen.
Bedrijven met hoge variabele of volume gebonden kosten hebben bij een laag gebruik een lage
3
m prijs. De waterprijs wordt verder beïnvloed door rijksbelastingen op de grondwaterwinning en
leiding- en concessiekosten. De overheid beïnvloedt hiermee de bronbenutting. Bij de prestatieindicator is sprake van nogal wat omgevingsinvloeden.
De vastrecht kosten en drinkwaterprijs zijn indicatoren, die iets zeggen over de output effectiviteit.
Op basis van de beschikbare gegevens kan geen beeld van de efficiency worden gevormd.
Het kostenbeeld is onduidelijk door de grote verschillen per gebied en bedrijf. Uit de rapportage is
geen beeld op te maken van de mate waarin de opbrengsten de werkelijke productiekosten
dekken. De kosten en de in rekening gebrachte prijs kunnen immers verschillen. Nader
onderzoek zal kunnen uitwijzen, of deze informatie uit de financiële jaarverslagen te halen is. Dit
valt echter buiten het kader van het onderzoek naar de prestatie-indicatoren. Verwacht mag
worden dat de prestatie-indicator nogal gevoelig is voor omgevingsinvloeden.
3.1.2. Vergelijking benchmark met doelstellingen waterbedrijven
In deze paragraaf zijn de prestatie-indicatoren van de benchmark vergeleken met de doelstellingen
van de waterbedrijven, die bepaald zijn bij de actorenanalyse in deelrapport 2. Bijlage 3 geeft de
resultaten weer. In de onderstaande tabel zijn de aspecten van de benchmark met prestatieindicatoren in de linkerkolom weergegeven. In de rechterkolom zijn de aspecten vergeleken met de
actordoelstellingen en van een toelichting voorzien. Daarbij is aangegeven, of het aspect overeenkomt
met een bijbehorende doelstelling en daar relevant voor is.

10
11

)
)

bladzijde 29 rapportage
bladzijde 41 e.v.
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Benchmark Vewin drinkwatersector (Bron water in zicht 2000)
Aspect

Indicator

Drinkwaterkwaliteit

W aterkwaliteits- Index die het voorkomen van
index
relevante parameters voor
schadelijke stoffen aangeeft

Dienstverlening

Milieu

Financien &
Efficiency

Onderliggende factoren

Vergelijking met doelstellingen
Deelrapport 2 Actorenanalyse doelstelling
drinkwaterleidingbedrijven bijlage 2
Relevant Match met doelstelling
Goede leidingwaterkwaliteit
Ja

Waterkwaliteitslnspanningsindex (Inspanning om
waarde toeJa
uit ruwwater de waterkwaliteit te
voeging
produceren

Hoge graad van efficiency
zuivering

Activiteitenindex

Ja

Hoge klanttevredenheidsdoelstellingen. Doelstelling
minimum percentaQe klachten
Snelle levering
leidinQwateraansluitinQ

Ja

Snelle klachtafhandeling

Ja

LaaQ enerQieQebruik
Acceptabele grondwaterpeildaling

Facturering
Onderhoud
Verhuizingen

Meterwisseling
Storingsverhelping
Meteropname
ContactvormSchriftelijk
index
Telefonisch
Aan huis
Dimensie-index Inlevingsvermogen
Uiterlijke kenmerken
Responsiviteit
Betrouwbaarheid
Zorgzaamheid
Milieubelasting- Energiegebruik
index
Verdroging
Hulpstoffen, chemieallen en
filtermateriaal
!Afvalstoffen, reststoffen en
emissies
Kosten en
opbrengsten

Tarieven:
Kosten per m3
Kosten per aansluiting

Ja

Ja
Ja
Ja

Duurzaam grondstofgebruik
Geringe vorming afvalstoffen
Optimale kostendekking

Ja

Tabel2 Vergelijking benchmark waterbedrijven met eigen doelstellingen
Uit de tabel blijkt dat de indicatoren in grote lijnen bijdragen aan de doelstellingen. Verschillen zijn
waarneembaar in de mate van detaillering. De volgende verschillen komen per aspect voor:
1. Dienstverlening
De benchmark is op dit aspect gedetailleerd en zegt veel over de administratieve processen die
mede belangrijk zijn voor de klanttevredenheid. Echter de volgende doelstellingen, die ook van
belang zijn voor de klanttevredenheid, ontbreken:
• Lage leidingwaterprijs.
• Hoge leidingwaterkwaliteit
• Lage prijs leidingwateraansluiting.
• Laag percentage klachten.
De benchmark indicatoren die te maken hebben met de kosten, geven nog niet voldoende informatie
over de in rekening gebrachte prijs aan de klanten. Dit is de reden dat deze als punt opgevoerd zijn.
2. Milieu
Bij laag grondstofgebruik worden alleen de hulpstoffen, chemicaliën en het filtermateriaal gemeten.
Het overige grondstofgebruik is niet meegenomen. Bijvoorbeeld het aspect duurzaam bouwen en
onderhouden van de installaties komt niet in de rapportage voor.
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3. Financiën & efficiëncy
De indicator is beperkt tot de tarieven. Hoe efficiënt de waterbedrijven produceren is niet uit de
rapportages op te maken. Verder wordt de mate waarin de opbrengsten de werkelijke
productiekosten dekken niet vermeld.
Bij het vergelijken van de doelstellingen met de benchmark blijkt dat de doelstelling "hoge
leveringszekerheid" niet gemeten wordt. Bij het voorleggen van de constatering heeft Vewin
aangegeven, dat dit aspect in de rapportage van de benchmark 2003 wordt opgenomen.

Samenvatting bevindingen vergelijking benchmark met doelstellingen actor
De vergelijking maakt duidelijk dat de benchmark op hoofdfijnen overeenkomt met de doelstellingen
van de actor. Het aspect leveringszekerheid ontbreekt, maar wordt in de komende benchmark
opgenomen. De wijze waarop de indicatoren gemeten worden, is helaas niet goed te beoordelen,
omdat er geen inzage is gegeven in de benchmarkvragen. Het aspect financiën vraagt nader
onderzoek. Bij het aspect financiën is de en efficiëncy van het productieproces en de mate waarin de
opbrengsten de kosten dekken niet opgenomen. Door het ontbreken van achtergrondinformatie is het
onderzoek beperkt gebleven tot pubfieksrapportages.
3. 1.3. Vergelijking met ketendoelstellingen rijksoverheid
De benchmark van de waterbedrijven is vergeleken met de ketendoelstellingen van de rijksoverheid,
die bepaald zijn bij de actorenanafyse. De vergelijking is in onderstaande tabel weergegeven en op
vergelijkbare wijze uitgevoerd als de voorgaande toets met de actordoefstellingen.
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Benchmark Vewin drinkwatersector (Bron water in zicht 2000)
Aspect

Indicator

Drinkwaterkwaliteit

Waterkwaliteits- Index die het voorkomen van
index
relevante parameters voor
schadelijke stoffen aangeeft

Dienstverlening

Milieu

Financien &
Efficiency

Onderliggende factoren

Vergelijking met doelstellingen
Deelrapport 2 Actorenanalyse
ketendoelstelling bijlage 1
Relevant Match met doelstelling
Goede kwaliteit drinkwater
Ja

Waterkwaliteitslnspanningsindex (Inspanning om
waarde toeJa
uit ruwwater de waterkwaliteit te
voeging
produceren

Gerelateerd aan doelstelling
voldoende bruikbaar
ruwwater (input)

Activiteitenindex

Niet opgenomen. Niveau is
te gedetaileerd. Doelstelling
zal automatisch volgen als
aan de hoofddoel-stellingen
van de keten wordt voldaan.
Deze zijn een lage
waterprijs, hoge
leveringszekerheid en een
goede waterkwaliteit

Facturering
Onderhoud
Verhuizingen

Meterwisseling
Storingsverhelping
Meteropname
ContactvormSchriftelijk
Telefonisch
index
Aan huis
Dimensie-index Inlevingsvermogen
Uiterlijke kenmerken
Responsiviteit
Betrouwbaarheid
Zorgzaamheid
Milieubelasting- Energiegebruik
index
Verdroging
Hulpstoffen, chemicaHen en
filtermate riaal
Afvalstoffen, reststoffen en
emissies
Kosten en
opbrengsten

Tarieven:
Kosten per m3
Kosten per aansluiting

Nee

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Laaq enerqieqebruik
Acceptabele grondwater'Peildalinq
Laag grondstofgebruik
Geringe afvalstof-productie
Draagt bij aan lage
maatschappelijke kosten,
echter de opbrengsten
ontbreken

Tabel3 Vergelijking benchmark waterbedrijven met doelstellingen rijksoverheid
Uit de tabel blijkt dat op de dienstverlening na, alle indicatoren gerelateerd zijn aan de
ketendoelstellingen van de rijksoverheid. Opgemerkt moet worden dat de diensteverlening niet tot de
ketendoelstellingen van de rijksoverheid behoort en derhalve niet relevant is. Bij de tabel kan het
volgende opgemerkt worden:
1. Drinkwaterkwaliteit De inspanningsindex van de waterbedrijven is gerelateerd aan de
doelstellingen van de rijksoverheid
2. Milieu. De waterbedrijven voorzien alleen in informatie van het productieproces. De overige milieu
prestaties, die gerelateerd kunnen worden aan duurzaam bouwen, zijn niet opgenomen
3. Financiën en efficiency. De eerder aangegeven indicator voor de efficiency ontbreekt, waardoor
geen beeld van de overheidsdoelstelling lage maatschappelijke kosten kan worden gevormd. De
kosten zijn wel in de benchmark opgenomen, er is geen beeld van de prijzen.
Bij vergelijking van de doelstellingen met de benchmark indicatoren blijkt, dat niet voorzien wordt in de
meting van de doelstellingen:
1. Hog,_leveringszekerheid. Zoals reeds vermeld is, wordt deze indicator in de benchmark 2003
opgenomen.
2. Gematigde waterconsumptie. Wat moet leiden tot een duurzame drinkwatervoorziening.
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Bevindingen vergelijking benchmark met ketendoelstellingen
De benchmark van de waterbedrijven voorziet op enkele onderdelen na in de informatie die voor de
rijksoverheid van belang is. De leveringszekerheid is nog niet opgenomen maar volgt in de benchmark
rapportage over het jaar 2003. Bij het aspect financiën is geen duidelijkheid over de vraag te krijgen,
hoe efficiënt produceren de waterbedrijven. Het beeld is vertroebeld mede ook door het feit dat
diverse betastingen in de kosten zijn opgenomen. De grondwaterheffing is de belangrijkste heffing die
van invloed is op de waterprijs. De betastingen op de waterprijs kunnen op gespannen voet staan met
de overheidsdoetstelling lage maatschappelijke kosten.
De doetstelling om de waterconsumptie te matigen is niet in de benchmark opgenomen. De
waterbedrijven, beschouwen dit aspect niet als een onderdeel van de hoofdtaak. In de rapportage
12
wordt aangegeven dat de waterprijs daardoor zal stijgen ).
Nogmaals moet vermeld worden dat het onderzoek gebaseerd is op de publieksrapporten.

12

)

Hoofdstuk financiën en efficiency bladzijde 41
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3.2.

Benchmark rioleringszorg
De benchmark voor de gemeentelijke inzameltaak is in de periode 2002-2003 als pilot uitgevoerd
onder 39 van de 496 gemeenten. Als bron voor dit onderzoek heeft de rapportage gediend: "Het riool
vergeleken" [5]. Verder zijn de benchmark vragen aan de deelnemende gemeenten benut, deze zijn
beschikbaar gesteld door de overkoepelende organisatie Rioned. De achterliggende
berekeningsmethodiek voor de afweging van de indicatoren en de daarmee de eventuele correctie
voor omgevingsinvloeden is niet beschikbaar gesteld. Bijlage 1 geeft de samenvatting van het overleg
met de actor weer.
Bij de pilot benchmark van Rioned worden vijf aspecten van de rioleringstaak gemeten. De indicatoren
en de relevantheid in relatie tot het conceptuele kader en de doelstellingen, zijn hieronder beschreven.

3.2.1. Benchmark rioleringszorg

De aspecten van de benchmark zijn samengevat in onderstaande tabel. In de tabel zijn de prestatieindicatoren, onderliggende factoren en een toelichting vermeld.
Rioned pilot benchmark 2003 (bron het rioolvergeleken tabel 3 blz 20)
Kritische prestatie
Onderliggende factoren
indicator

Aspect
Toestand en
functioneren

Kwaliteitsbeeld

Knelpunten
hydraulisch en
Milieu inspanning Realisatiegraad
verplichte milieu
inspanning

Uitgaven

Jaarlijkse lasten
per inwoner

Organisatievermogen

Planrealisatie
versus
activiteitenniveau

Good
HousekeeoinQ
Planefficiency
Overlast en
klachten

Klachten versus
reactietijd

Strategische inziehtsfactor
Operationele inziehtsfactor
Strategisch inziehtspercentage
Operationele inziehtspercentage
Hydraulische knelpunten
Milieutechnische knelQuoten
Percentage ongezuiverde lozingen

Toelichting
De kwaliteit wordt in een getal uitgedrukt
wat weergeeft welk percentage van het
riool aantoonbaar in goed staat is (Hfd 6
blz 37)
Het aantal hydraulische en milieutechnische knelQuoten_Qer 100 km
De aansluitpercentages op riolering

Stand van zaken emissie-beperking en Het percentage riolering dat aan de
waterkwaliteitsspoor
basisinspanning en waterkwaliteits-richUijn
voldoet. De nog uit te voeren investering
ltHfd 8 blz 4~
Reinigingskasten per km aanwezige
De uitgaven voor het beheer en
onderhoud van de riolering exclusief de
riolering
kapitaallasten. De uitgaven worden
Reinigingskasten per km gereinigde
riolerinQ
berekend__Q_er inwoner_(Hfd 7 blz 40)
Planrealisatie
Indicatoren die een beeld moeten geven o
Mensjarenarbeid per inwoner
de plannen tijdig, binnen de kosten en met
Mensjarenarbeid per kilometer riool
welke personeelsinspanningen worden
Activiteitenniveau
gerealiseerd. De plannen worden in het
GRP van de gemeente vastgelegd. (Hfd 9
Theoretische planverwachting
blz 44 e.v).
Planrealisatie
Percentage overschrijding geld
Percentaae overschriidina tiid
Indicatoren voor: de mate van voorkomen
Klachten per inwoner en klachten per
kilometer riool
van klachten, de snelheid van handelen en
Reactietijd
de oplossingstijd voor direct oplosbare
OplossinQstijd
klachten (Hfd 10 blz 49)

Tabel4 Overzicht pilot benchmark rioleringszorg
Toelichting tabel:
1. Toestand en functioneren
De toestand en het functioneren van het rioolsysteem wordt gemeten door de prestatie-indicatoren:
•

Kw<ifliteitsbee/d
Het kwaliteitsbeeld is gedefinieerd als het percentage riolering wat zeker in goede staat
verkeerd. De prestatie-indicator is samengesteld uit de volgende factoren: de ouderdom van het
riool, de recentheid van inspecties, het percentage van het rioolstelsel wat daadwerkelijk
geïnspecteerd is.
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•

De indicator is een maatstaf voor de toestand van het rioolsysteem.
Knelpunten per 100 km riolering
Met het aantal knelpunten per 100 km riolering wordt bedoeld het door de gemeente opgegeven
aantal hydraulische en milieutechnische knelpunten waarvoor structurele maatregelen
noodzakelijk zijn.

De beide indicatoren kunnen gezien worden als een maatstaf voor de effectiviteit van het
onderhoud en geven een beeld van het functioneren van het rioleringsysteem. De onderliggende
factoren, die bijdragen aan deze prestatie-indicatoren, moeten eenduidig genormeerd zijn om
prestatie-indicatoren te kunnen vergelijken. Dit is niet uit de rapportage op te maken. Wel wordt
aangegeven dat de verschillen per gemeente erg groot zijn. De vraag is, of voor de indicatoren een
13
normering is toegepast ). Dit om tot reële prestatievergelijking te komen. Bijvoorbeeld wat zijn
knelpunten en hoe zijn deze geregistreerd?
De genoemde indicatoren zijn gevoelig voor nogal wat omgevingsfactoren, zoals de
bodemgesteldheid en ligging, de verkeersbelasting, het grondwaterpeil en ook het aantal
aansluitingen op het systeem.

2. Milieu-inspanning
De prestatie-indicator "realisatiegraad van de verplichte milieu inspanning" is opgebouwd uit de
factoren:
• Percentage ongezuiverde lozingen. Hoeveel percelen zijn aangesloten op de riolering en
hoeveel moeten nog worden aangesloten? Dit geeft een beeld van het aansluitpercentage en is
een maat voor de effectiviteit van de uitvoering van overheidsbeleid. Het rijksbeleid is, dat per
1 januari 2005 namelijk geen ongesaneerde lozingen meer voorkomen.
• Stand van zaken waterkwaliteit en emissiespoor. De indicator is opgebouwd uit de factoren
die aangeven: welk deel van de riolering aan de wettelijke eisen voldoet volgens de
basisinspanning en de aanvullende eisen volgens het waterkwaliteitsspoor. De nog uit te
voeren investering voor het resterende deel. Het investeringsbedrag kan gerelateerd worden
aan het resterende percentage van het stelsel, wat nog aangepast moet worden.
Opmerking: De prestatie-indicator is een maatstaf voor de activiteiten, waarvan verwacht mag
worden dat ze een bijdrage leveren aan het opheffen van ongezuiverde lozingen en vermindering
van overstorten van rioolwater. De eisen zijn wettelijk opgelegd. De werkelijke bijdrage die deze
activiteiten aan het milieu leveren, worden niet gemeten. Bijvoorbeeld de frequentie van de
overstort van rioolwater, de mate waarin overgestort wordt en de gevolgen die dit mogelijk heeft.
Bijvoorbeeld de overtredingen, boetes en opruimkosten. Voor de bepaling van de milieuinspanning is uitwisseling van informatie en nauwe samenwerking met het waterschap nodig.
3. Uitgaven
De uitgaven zijn beperkt tot de meting van de jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van
de riolering. De investeringen worden niet gemeten. De uitgaven worden omgerekend naar het
aantal inwoners en het aantal kilometer riolering en het aantal kilometer gereinigde riolering. De
kosten geven een beeld van de inspanning om het rioolstelsel te onderhouden op basis van het
jaarprogramma. Uit de rapportage blijkt, dat geen rekening is gehouden met het type en de grootte
van het rioolstelsel.
De kapitaallasten worden niet meegenomen in de uitgaven. Als reden wordt aangegeven, dat dit
de vergelijking van de prestatie voor het beheer vertroebeld en onvergelijkbaar maakt. De
indicatoren geven een beeld van de effectiviteit van het onderhoudsbeheer.

Opmerking: Bij de toelichting van de indicatoren wordt vermeld, dat de spreiding van de resultaten
groot is. Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop de financiële gegevens worden
geadministreerd. Deze verschillen per gemeente. Om tot goed een vergelijking te komen is
standaardisering van de gegevensverwerking nodig.

13

)

Naschrift, In de rioleringszorg bestaat geen norm over wat het inzicht in de toestand en het
functioneren van het rioolstelsel zou moeten zijn. Discussie hierover is gewenst aldus Rioned. De
vraag is: waarom wordt niet eerst voorzien wordt in een normering, voordat de prestatie in de
benchmark wordt opgenomen. Dit kan de oorzaak verklaren van de grote verschillen in de
prestaties.
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De vraag is of de indicatoren voldoende inzicht in het presteren geven. Opvallend is dat kenmerken
van het soort stelsel en de omvang en afmetingen niet meegewogen worden. De vraag is, of deze
kenmerken ook geen relevante invloed op de kosten hebben. Verder kan het omslaan per inwoner
het beeld beïnvloeden. De bebouwingsdichtheid, inwoners per aansluiting en ook de aard van de
aansluitingen zijn niet als invloedsfactoren in de rapportage opgenomen.

4. Organisatievermogen
Het organisatievermogen is een aspect waarmee getracht wordt het presteren van de
planvormingsprocessen te meten. Het aspect wordt door middel van de volgende indicatoren
gemeten:
•
Goodhousekeeping. Een indicator voor de nauwkeurigheid van de geraamde plankosten.
Daarbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de opgenomen planinvesteringen
(begroting) en de werkelijk verwachte investeringen voor de onderwerpen: vervanging riolering,
basisinspanning en sanering buitengebied.
•
Planrealisatie versus activiteitenniveau. De indicator geeft een beeld van de personele
inspanningen. Wat is de totale personeelsinzet voor de rioleringszorg in relatie met de
verwachte benodigde inzet voor de realisatie van de genoemde planonderwerpen.
•
Planefficiëntie. Een indicator waarmee de aangegeven wordt of de plannen tijdig en binnen
de kosten uitgevoerd worden.
Opmerking:
De rapportage vermeld dat het organisatievermogen voor de uitvoering van de plannen veel
aandacht vraagt. De metingen geven een grote mate van spreiding aan. De vraag kan gesteld
worden, of deze indicator wel een goede basis is voor een prestatiemeting. Dit vanwege de
afhankelijkheid van de wijze van werken binnen de gemeenten. Plannen zijn aan verandering
onderhevig en worden afhankelijk van de inzichten bijgesteld.
5. Overlast en klachten
Het aspect overlast en klachten wordt gemeten door middel van de prestatie-indicator klachten
versus reactietijd. Daarbij wordt het aantal klachten gerelateerd aan het aantal inwoners, het aantal
kilometer riolering, de reactietijd en de afhandelingstijd van direct oplosbare klachten. De indicator
geeft een beeld van de effectiviteit en efficiency van de klachtafhandeling.
Opmerkingen: de klachten kunnen relaties hebben met de activiteiten van het waterschap.
Bijvoorbeeld bij afvoerproblemen, storingen en overstorten van rioolwater. Belangrijk is dat de
klachten herleid worden naar de bron van het probleem. Evenals bij de waterbedrijven het geval is,
zijn klantnormen een aanbeveling.
3.2.2. Vergelijking benchmark met doelstellingen rioleringszorg
De prestatie-indicatoren zijn vergeleken met de doelstell ingen voor de rioleringszorg, die bepaald zijn
bij de actorenanalyse in deelrapport 2. Bijlage 4 geeft de resultaten weer. In onderstaande tabel zijn in
de linkerkolom de aspecten met prestatie-indicatoren weergegeven. De rechterkolom geeft de
vergelijking met de doelstellingen weer. De bevindingen worden hierna toegelicht.
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Rloned pilot benchmark 2003 (bron het rioolvergeleken tabel 3 blz 20)
Aspect
Toestand en
functioneren

Kwaliteitsbeeld

Knelpunten
hydraulisch en
Milieu inspanning Realisatiegraad
verplichte milieu
inspanning

Uitgaven

Organisatievermogen

Vergelijking met doelstellingen
Deelrapport 2 Actorenanalyse doelstelling
gemeenten, inzameltaak bijlage 3
Relevant Match met doelstelling
Strategische inziehtsfactor
Subdoelstellingen goed
Operationele inziehtsfactor
functionerend inzamelsysteem.
Ja
Strategisch inziehtspercentage
Leidt mogelijk tot minimale
Operationele inzichtSQ_ercentage
lekkage rioolsysteem en lage
Hydraulische knelpunten
storingsfrequentie en minimaal
Ja
Milieutechnische knelpunten
ootreden water oo straat
Aansluitpercentage huishoudens
Percentage ongezuiverde lozingen
en bedrijven voldoet aan
wettelijke eis norm ongezuiverde
Stand van zaken emissie-beperking en
Ja
lozingen
waterkwaliteitsspoor

Kritische prestatie
Onderliggende factoren
indicator

Jaarlijkse lasten
per inwoner

Planrealisatie
versus
activiteitenniveau

Reinigingskosten per km aanwezige
riolering
Reinigingskosten per km gereinigde
riolering
Planrealisatie
Mensjarenarbeid per inwoner
Mensjarenarbeid per kilometer riool
Activiteitenniveau

Lage operationele kosten
Ja

Nee
Good
Housekeeoinq
Planefficiency
Overlast en
klachten

Klachten versus
reactietijd

...

Theoretische planverwachting
Planrealisatie
Percentage overschrijding geld
Percentaqe overschriidinq tiid
Klachten per inwoner en klachten per
kilometer riool
Reactietijd
Oolossinqstiid

Maakt geen onderdeel uit van de
doelstellingen. Mogelijk enige
relatie met toereikende
inzameling, echter dan moeten
de plannen wel gerealiseerd zijn

Laag percentage klachten
Ja

Snelle klacht-afhandeling

Tabel 5 Vergelijking benchmark met doelstellingen rioleringstaak
Uit de tabel blijkt dat, op het onderdeel organisatievermogen na, alle aspecten in meer of mindere
mate relevant zijn en bijdragen aan doelstellingen. In de vorige paragraaf is aangeven dat het aspect
organisatievermogen, moeilijk meetbaar is. Het aspect maakt geen onderdeel uit van de doelstellingen
van de actor, maar een is een administratieve proces.
De volgende doelstellingen van de actor komen niet in de benchmark voor:
1. Toereikende inzameling
De benchmark geeft geen beeld van de mate waarin voldaan wordt aan de eis om vervuild verhard
oppervlak aan te sluiten op het inzamelsysteem. Het betreft aansluitpercentage vervuild verhard
oppervlak.
2. Goed functionerend inzamelsysteem
De onderliggende doelsteJJingen "overstort rioolwater ligt binnen de WVO norm", de lage
storingsfrequentie en het voorkomen van water op straat, zijn niet opgenomen.
3. lage milieu belasting
De doelstelling "duurzaam grondstofgebruik" en geringe vorming afvalstoffen" komen niet voor. Met
grondstofgebruik wordt bedoeld, de mate waarin bijvoorbeeld duurzame systemen worden
gebouwd.
4. Optimale kostendekking rioolbeheer
De doelstellingen lage investeringskosten en voldoende opbrengst van de rioolheffing komen niet
voor. Er is geen beeld van de mate waarin de opbrengsten de kosten dekken van de rioleringstaak
5. Hoge klanttevredenheid
Alleen de klachten worden gemeten. De overige doelstellingen, die een indicatie geven van de
klanttevredenheid, zoals lage rioolrechten en afhandeling van de aansluitingen op de riolering
worden niet gemeten.
bevindingen vergelijking benchmark met doelstellingen actor
De vergelijking maakt duidelijk dat in de benchmark een aantal belangrijke doelstellingen van de actor
niet opgenomen zijn. De doelstellingen hebben te maken met vragen over: Het functioneren van het
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rioleringssysteem volgens de vergunningsnormen, de betrouwbaarheid van het systeem, de gewenste
lage investeringskosten en de mate van kostendekkendheid. De indicatoren die wel gemeten worden,
liggen binnen de directe invloedsfeer van de actor. Bij organisatie vermogen kan gesteld worden dat,
het middel gebenchmarkt wordt in plaats van het doel.
In de benchmark worden geen gegevens gevraagd van andere actoren, die van belang zijn voor de
doelstellingen van de rioleringzorg. De benchmark is beperkt tot de activiteiten die door de actor te
beïnvloeden zijn. Dit betreft zowel de toestand als de kosten van het onderhoud van het
inzamelsysteem, de mate van realisatie van de plannen en de dienstverlening.
Het benchmarken van de niet opgenomen doelstellingen, is mogelijk door uitwisseling van informatie
met de overige actoren, met name het waterschap. Bijvoorbeeld gegevens van het optreden van
riooloverstarten en de afnamecapaciteiten van bij de overname punten. De benchmark is duidelijk nog
in ontwikkeling.
3.2.3. Vergelijking met ketendoelstellingen rijksoverheid
De benchmark is met de ketendoelstellingen van de rijksoverheid vergeleken. De benchmark
aspecten met de indicatoren en de ketendoelstellingen, zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Rioned pilot benchmark 2003 (bron het rioolvergeleken tabel 3 blz 20)

~peet

Kritische prestatie
Onderliggende factoren
indicator

1Toestand en

Kwaliteitsbeeld

functioneren

Knelpunten
hydraulisch en
Milieu inspanning Realisatiegraad
verplichte milieu
inspanning

Uitgaven

Organisatievermogen

Jaarlijkse lasten
per inwoner

Planrealisatie
versus
activiteitenniveau

Strategische inziehtsfactor
Operationele inziehtsfactor
Strategisch inziehtspercentage
Operationele inzichtspercentaQe
Hydraulische knelpunten
Milieutechnische knelpunten
Percentage ongezuiverde lozingen

Vergelijking met doelstellingen
Deelrapport 2 Actorenanalyse
ketendoelstelling bijlage 1
Relevant Match met doelstellinQ
Draagt mogelijk bij aan
minimale emissie
rioolwater naar oppervlakte
Ja
en grondwater maar geeft
niet de emissie weer

Stand van zaken emissie-beperking en
waterkwaliteitsspoor

Reinigingskosten per km aanwezige
riolering
Reinigingskosten per km gereinigde
riolering
Planrealisatie
Mensjarenarbeid per inwoner
Mensjarenarbeid per kilometer riool
Activiteitenniveau

Ja

Ja

Ja

Nee
Good
Housekeeoino
Planefficiency
Overlast en
klachten

Klachten versus
reactietijd

Theoretische planverwachting
Planrealisatie
Percentage overschrijding geld
Percentaoe overschriidinQ tiid
Klachten per inwoner en klachten per
kilometer riool
Reactietijd
OplossinQstiid

Nee

Maximaal aansluitpercentage op riool
Draagt bij aan minimale
emissie rioolwater naar
oppervlakte- en grondwater
Onderdeel van doelstelling
lage rioolrechten. Niet
compleet investeringskosten etc ontbreken
Geen ketendoelstelling. Is
interne indicator voor
functioneren processen
rondom de plannen en
projecten.

Graadmeter voor intern
functioneren inzameltaak.
Niveau is te gedetailleerd
voor overheidsdoelen

Tabel 6 Vergelijking benchmark met doelstellingen rijksoverheid
Uit de tabel blijkt dat de aspecten toestand en functioneren, milieu-inspanning en uitgaven gerelateerd
kunnen worden aan de ketendoelstellingen. Het organisatievermogen en de overlast en klachten zijn
niet te relateren aan de doelstellingen van de rijksoverheid. Het organisatie vermogen is in
voorgaande paragraaf toegelicht. De indicator is niet relevant en moeilijk meetbaar. De indicator
overlast ~n klachten is te gedetailleerd en is geen ketendoelstelling van de rijksoverheid.
Bij het vergelijken van de doelstellingen van de rijksoverheid en de benchmark, blijken de volgende
overheidsdoelstellingen niet in de benchmark voor te komen.

1. Hoge graad van inzameling van rioolwater
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De doelstelling waaruit blijkt dat in voldoende mate vervuild verhard oppervlak is aangesloten op
het inzamelsysteem.
2. Minimale emissie rioolwater
De emissie doelstellingen naar oppervlaktewater en grondwater. De benchmark voorziet alleen in
het meten van de mate waarin de systemen gedimensioneerd zijn volgens de wettelijke eisen. Wat
het effect is wordt niet gemeten. Het gevolg kan zijn, dat in de praktijk systemen worden
omgebouwd zonder aantoonbare emissieverbeteringen.
3. Lage milieu belasting
De doelstelling "laag grondstofgebruik en energiegebruik" en geringe afvalstofproductie" komen
niet voor. Met grondstofgebruik wordt bedoeld, de mate waarin duurzame systemen worden
gebouwd.
4. Optimale kostendekking rioolbeheer
Bij de doelstelling inzamelkosten wordt alleen het onderhoud gemeten. De overige kosten, zoals de
lasten van de investeringen, zijn niet opgenomen. De doelstelling lage rioolrechten, van belang
voor de lage maatschappelijke kosten, wordt niet in beeld gebracht.

Bevindingen vergelijking benchmark met ketendoelstellingen rijksoverheid
De vergelijking maakt duidelijk dat veel doelstellingen van de rijksoverheid niet worden gemeten. Deze
doelstellingen zijn belangrijke indicatoren voor het functioneren van de waterketen. De benchmark van
de rioleringszorg is duidelijk nog in een ontwikkelstadium. Dit blijkt uit het feit dat normen ontwikkeld
moeten worden voor de toestand van het riool en voor de financiële vergelijkingen.
De benchmark voorziet alleen in prestatiemetingen van activiteiten c.q. organisatorische processen,
die binnen de directe invloedssfeer van de gemeenten liggen. Activiteiten waar informatie van de
overige ketenschakels voor nodig is, worden niet gemeten. Dit blijkt ook uit de vragenlijsten. Met
uitzondering van het aspect dienstverlening zijn er geen specifieke vragen opgenomen, waar
informatie van derden voor nodig is. Bijvoorbeeld over de frequentie van rioolwateroverstarten en
water op straat gebeurtenissen.
Om een goed beeld van het functioneren van de waterketen te krijgen en specifiek de inzameltaak, is
het noodzakelijk over informatie te beschikken waaruit blijkt hoe het systeem werkelijk functioneert. De
organisatorische processen voor de uitvoering van de activiteit zijn bijzaken.
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3.3. Benchmark Zuiveringstaak

{

De benchmarks voor de zuiveringsbedrijven zijn in 1999 en 2002 uitgevoerd en in de rapportages
"bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 1999 [9] en 2002" [1 0] vastgelegd. In 1999 hebben 25
zuiveringsbedrijven deelge nomen, in 2002 waren dit alle 27 bedrijven. Voor het onderzoek is de
recentste rapportage over 2002 benut. Daarnaast is gebruik gemaakt van de vragenlijst van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het bestand is in Excel formaat, als bijlage bij de
scriptie gevoegd. De achterliggende berekeningsmethodiek voor de weging van de factoren is niet
beschikbaar gesteld. Het o nderzoek is uitgevoerd voor de aspecten en de indicatoren.
3.3. 1. Benchmark zuiveringsbeheer 2002

De aspecten van de benchmark met onderliggende prestatie-indicatoren zijn in onderstaande tabel
samengevat. De benchmark is hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
Bedrijfsvergelijking Z uiveringsbeheer 2002

ll

Perspectief

Indicator

Onderliggende factoren

Functioneren
installaties

Zuiveringsprestaties
(voldoen aan
wettelijke eis)

Stikstofverwijdering =75%

Afnameverplichting

IJ
r

Financien

WVO tarief
Totale kosten
zuiveringsbeheer

I
Milieu

Verwijderingsrendement hoger dan
minimale eis
Milieubewust werken

Innovatie

Jurywaardering
Samenwerkingsproljecten
Nieuwe diensten
Klanttev redenheid

Belanghebbenden
I,

Toelichting

Het verwijderingsrendement berekend uit de totaal
Fosfaatverwijdering =75% vrachten. Maat voor de
0 2 bindende stoffen = 90% efficiency (blz 22)
Percentage
Mate waarin de afspraken
zijn nagekomen voor de
afnameverplichting
rioolwater
afname van rioolwater van
gemeenten (blz 23)
Heffing

Inkomsten, bedrag per
vervuilil}gseenheid.
Tran~ortkosten
Uitgaven, verdeeld over
Zuiverif!gskosten
vier indicatoren en
Slibverwerkingskosten
omgeslagen over het
Kosten afvalwateraantal
behandeling door derden
vervuil ingseenheden
Stikstofverwijdering > 75% Wat wordt extra gezuiverd
boven de wettelijke eisen
Fosfaatverwijdering > 75 % {blz 27)
Energiegebruik
De milieu belasting tgv het
Grond en hulpstofgebruik zuiveringsproces (blz 28)
Aantal processen verbaal Bij het onderdeel milieu is
per installatie
opgenomen de aandacht
Aantal ongezuiverde
voor duurzaam bouwen
lozin_g_en door falen
Status milieuzor9.~steem
Geur
Technologische innovatie Indicator om de
aanverwante randBenutting kennis
activiteiten in beeld te
Niet reguliere taken
brengen (blz 29)
Gemeenten
Nipa enquête onder
Vergunningverleners
groeperingen die te maken
Omwonenden
hebben met de actor (blz
Bedrijven
31)

Tabel7 Overzicht aspecten en indicatoren benchmark zuiveringsbedrijven peiljaar 2002
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3.5.

Verwachte effecten huidige benchmarks
In deze paragraaf is het onderzoek voor de derde onderzoeksvraag "Wat zijn de verwachte effecten
van de huidige benchmarks op het functioneren van de waterketen?" beschreven.
Voor het beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de resultaten van:
1. Het onderzoek naar de ketendoelstellingen van de rijksoverheid.
2. De causale analyse van de waterketen.
3. De vergelijking van de actordoelstellingen met de benchmark prestatie-indicatoren.
Bij de analyses van de benchmarks is geconstateerd dat een aantal belangrijke actordoelstellingen
niet of incompleet worden gemeten. De mate waarin varieert per ketenschakeL Dit biedt actoren de
ruimte om deze doelstellingen minder aandacht te geven, als dit tot beter presteren in de benchmark
leidt. Indien de niet opgenomen doelstellingen aan wettelijke eisen gebonden zijn, bestaat de kans dat
op de grenzen van het toelaatbare wordt gewerkt. Dit om maximaal in de benchmark te kunnen
presteren. Deze theoretische benadering is per actor uitgewerkt met de nodige voorbeelden.
Vervolgens is de vraag ten aanzien van het functioneren van de waterketen beantwoord.

3.5.1. Benchmark waterbedrijven
De belangrijkste bevindingen van de analyses zijn:
1. De betrouwbaarheid van de watervoorziening, in de vorm van de leveringszekerheid doelstelling,
kan verminderde aandacht krijgen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat er het aantal storingen in de
watervoorziening toeneemt.
2. Een ander aspect is de matiging van de waterconsumptie, een overheidsdoelstelling. Deze
doelstelling krijgt geen of minder aandacht. De waterbedrijven zijn gebaat bij lage kosten per m 3
geleverd water volgens de benchmark. Deze doelstelling komt onder druk te staan, als het
waterverbruik verminderd door prikkels voor matiging van de waterconsumptie.
3. Indien de kostendoelstellingen belangrijker worden geacht dan de waterkwaliteitsdoelstellingen,
bestaat de kans dat meer naar de grenzen van de normstellingen toegewerkt gaat worden. Dit kan
op termijn resulteren in een lagere kwaliteit van het drinkwater.
De bovenstaande bevindingen zijn algemeen van aard. Er kunnen per waterbedrijf verschillen
voorkomen. leder waterbedrijf zal zijn eigen strategie bepalen, om zo goed mogelijk te presteren op
basis van de benchmark indicatoren.
3.5.2. Benchmark rioleringszorg
Bij de analyses is geconstateerd dat, de benchmark voor de rioleringszorg nog in ontwikkeling is.
Verder wordt gebenchmarkt op activiteiten die binnen de directe invloedsfeer (o.a. administratieve
processen) van de actor liggen en niet op de hoofddoelstellingen van de rioleringszorg.
De effecten op het functioneren van de waterketen zijn dan ook moeilijk voorspelbaar. Voor de
rioleringszorg kan in hoofdlijnen het volgende optreden, als de benchmark zich verder ontwikkeld met
de huidige indicatoren:
1. De kosten van de rioleringstaak zullen toenemen. Mogelijk kunnen de kosten gedekt worden door
andere bronnen van de gemeenten, als de heffing niet kostendekkend blijkt te zijn.
2. Het inzichtpercentage in het onderhoudssituatie zal toenemen. De vraag is of dit tot daadwerkelijke
verbetering van de toestand van de riolering zal leiden en daarmee het voorkomen van storingen
en overstorten van rioolwater.
3. Het aspect organisatie vermogen is niet te relateren aan de doelstellingen van de inzameltaak. Het
verbeteren van het presteren op dit aspect kan vele effecten hebben. Bijvoorbeeld het beter
functioneren van het administratieve apparaat i.p.v. de rioleringszorg doelstellingen.
Nogmaals moet gesteld worden dat de benchmark in ontwikkeling is en nog niet voorziet in de meting
van de doelstellingen bepaald bij de actoren analyse.
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3.5.3. Benchmark zuiveringstaak
De benchmark voor de zuiveringstaak is gericht is op de eigen activiteiten. Er wordt geen rekening
gehouden met de afhankelijkheden van de prestaties van de inzameltaak, die de prestaties van de
zuiveringstaak beïnvloeden.
De emissie van de afvalwaterketen, waar beide actoren voor verantwoordelijk zijn, wordt niet
gemeten.
De benchmark kan de volgende effecten hebben:
1. Het aspect innovatie is niet direct relevant voor het functioneren. Het effect hiervan kan zijn dat de
aandacht voor de hoofddoelstellingen verminderd, omdat het aspect innovatie meeweegt. Het kan
leiden tot een motivatie voor hogere kosten en de daaraan gerelateerde heffingen.
2. De efficiency van het zuiveren krijgt veel aandacht en komt bij twee aspecten in de benchmark
terug. De effectiviteit van de emissie van de lozing wordt niet gemeten. Het effect hiervan kan zijn
dat geen emissie reductie optreedt.
De beide benchmarks van de rioleringszorg en zuiveringstaak voorzien niet in een samenhangend
beeld van het functioneren van de afvalwaterketen. De onderlinge invloed, die de prestaties in de
rioleringszorg en zuiveringstaak op elkaar hebben, maakt geen onderdeel uit van de benchmarks. Dit
is echter wel van belang om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de afvalwaterketen.
3.5.4. Resultaat onderzoeksvraag verwachte effecten op functioneren waterketen
De onderzoeksvraag of de huidige benchmarks leiden tot verbetering van het functioneren van de
waterketen is moeilijk te beantwoorden . Om dit verduidelijken, zijn in het doelstellingenschema van de
rijksoverheid de gemeten benchmarkdoelstellingen gemarkeerd. In de onderstaande figuur is dit voor
de hoofddoelstell ingen gedaan. Bijlage 6 geeft het complete beeld .

Goed funct1011erde
afvalwaterverwerking

Ooel:;telllng naet

volledig opgenomen
1n benchmarl<.

Verklaring toegepaste
kleurmarkeringen bij
de doelstellingen

Figuur 3 Doelstellingen waterketen en benchmark doelstellingen
De figuur maakt duidelijk dat de benchmarks geen informatie geven over de belangrijke doelstellingen
leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening en lage maatschappelijke kosten. De prestaties van
de afvalwaterketen en de milieubelasting van de waterketen zijn gedeeltelijk opgenomen. De enige
ketendoelstelling die wel gemeten wordt, betreft de kwaliteit van het drinkwater. De figuur maakt
duidelij k dat de benchmarks verder ontwikkeld moeten worden, om een compleet beeld te krijgen van
de prestáties ten aanzien van de publieke belangen.
Ten aanzien van de effecten van de benchmarks op het functioneren van de waterketen het volgende
worden opgemerkt:
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5.

Aanbevelingen
Het functioneren van de waterketen wordt door eenzijdige sturingsinstrumenten zoals wet en
regelgeving binnen normen gehouden. Dit is geen "duurzamen oplossing. De aandacht is hoofdzakelijk
gericht is op het voldoen aan de normstellingen. De leerprocessen ter verbetering van het inzicht in
het functioneren van de waterketen en de invloed die actoren daarop hebben, worden daarmee niet
gestimuleerd en komen moeilijker tot stand.
De rijksoverheid is als behartiger van de publieke belangen verantwoordelijk voor het functioneren van
de waterketen. Een aanbeveling is dan ook dat de rijksoverheid vroegtijdig inspeelt op de ontwikkeling
van de benchmarks en een sturende rol gaat vervullen bij de ontwikkeling van het instrument.
Indien voldoende inzicht ontstaat bij de actoren over de voordelen van onderlinge afstemming van de
benchmarks, zal meer draagvlak ontstaan voor bredere toepassing van het benchmarking. Het
instrument kan op langere termijn voorzien in een samenhangend beeld van het functioneren van de
waterketen. Het presteren wordt niet meer beperkt tot de informatie die een benchmark van een
enkele ketenschakel geeft. Bij het ontwikkelen van de benchmarks tot een tweezijdig stuurinstrument
kan voorzien worden in:
1. Een proces van informatie uitwisseling van belaidseffecten tussen de actoren.
2. Een leerproces van de effecten van de instrumenten op de doelstellingen die elkaar beïnvloeden,
met name van belang bij gedeelde verantwoordelijkheden voor de ketendoelstellingen.
De analyses hebben geleid tot de volgende aanbevelingen, die bij voor de ontwikkeling van de
benchmarks van belang zijn:
1. Het externe verantwoordingsaspeet moet breder aandacht krijgen. Dit kan door belanghebbende
partijen uit het watersysteem bij de ontwikkeling te betrekken.
2. Een integratie van de benchmarks in afvalwaterketen wordt aanbevolen. Dit vanwege vervlechting
van de taken en de onderlinge invloed van de doelstellingen van de rioleringszorg en
zuiveringstaak. Het inzamelen van het afvalwater is namelijk nauw gerelateerd aan de activiteiten
voor de zuiveringstaak van de waterschappen. De afvalwaterketen mag organisatorisch wel
gescheiden zijn, in fysieke zin is het één systeem.
3. Het is gewenst aandacht te besteden aan het levendiger maken van de huidige benchmarks
binnen de uitvoerende actoren. Onderzoek heeft uitgewezen dat hier het nodige te verbeteren valt.
4. De benchmark zijn aan verandering onderhevig, omdat beleid en doelstellingen veranderen. De
benchmarks moeten daarop inspelen. Dit kan bijvoorbeeld inhoud krijgen door een coördinatie
platvorm op keten niveau samen te stellen, waar betrokken actoren in participeren. Het doel van
het platvorm is draagvlak te creëren voor het gezamenlijk ontwikkelen van de benchmarks. De
benchmarks aan te passen en op gelijkwaardig niveau te krijgen. Bijvoorbeeld door prestatieindicatoren te ontwikkelen die in alle benchmarks voorkomen en in redelijke mate uniform zijn.
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Toelichting bijlagen.
Bijlage 3 tot en met Bijlage 6 betreft de doelstellingenschema's die samengesteld zijn bij de actoren
analyse. In de doelstellingenschema's zijn de doelstellingen met de volgende kleur en betekenis
gemarkeerd .
1. De groene markering geeft aan dat de doelstelling is opgenomen in de benchmark
2. De oranje markering geeft aan dat geconstateerd is dat de doelstelling gedeeltelijk wordt gemeten.
3. De rode markering geeft aan dat de doelstelling niet in de benchmark voorkomt.

Een bovenliggende doelstelling is oranje gemarkeerd als één of meerdere onderliggende
doelstellingen gedeeltelijk zijn opgenomen in de benchmark.
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Bijlage 1 Samenvatting overleg Rioned 15 maart 2004

Onderwerp:
Overleg met:
Datum overleg:
Van:
E-mail:

Pilot Benchmarking Rioleringszorg
Ir. Enrico van den Bogaard (Rioned)
15 maart 2004
Johan Jonker
J .A.Jonker@Student.tbm.tudelft.nl

Het overleg heeft tot doel informatie uit te wisselen over mijn afstudeerscriptie "Benchmarking in de
waterketen" en de pilot benchmarking in de rioleringszorg, die recent door Rioned is uitgevoerd.
Enrico is projectleider benchmarking bij Rioned. Voor mijn onderzoek is het nodig over nadere
informatie te beschikken over de pilot. In het overleg zijn de volgende vragen aan de orde geweest:
•
Hoe is de pilot benchmarking in de rioleringszorg tot stand gekomen
•
Wat is de betrokkenheid van de andere partijen in de waterketen geweest bij de pilot
•
Hoe zijn de prestatie indicatoren tot stand gekomen en welke achterliggende gegevens zijn benut
voor de prestatie indicatoren in de pilot benchmark
•
Is bij de pilot benchmark ook gedacht aan mogelijke negatieve effecten
•
Wat is de visie over eventuele integrale benadering van de benchmarking in de waterketen
1 Aanleiding
De aanleiding om een benchmarking in de rioleringszorg op te zetten, is intern vanuit de
gemeenten gekomen. De belangrijkste redenen zijn de grote onderlinge verschillen in de uitvoering
van de taak. Met name in kosten en aanpak. De benchmark wordt gezien als middel om dit
inzichtelijk te maken en stimuleert tevens een proces van meer onderlinge informatie uitwisseling.
Aan de basis van de pilot hebben 6 gemeenten gestaan. T ijdens het proces van ontwikkeling is het
aantal tot 39 uitgebreid.
2 Betrokkenheid overige ketenschakels
Bij de ontwikkeling van de benchmark in de rioleringszorg is ook inbreng geweest van de Unie van
Waterschappen, Vewin en het ministerie van Vrom. De pilot is ontwikkeld vanuit gemeentelijk
perspectief en heeft tot doel het inzichtelijk maken van de invulling van de rioleringstaak.
3 Bepaling prestatie indicatoren
De prestatie indicatoren zijn door experts van enkele gemeenten i.s.m. het adviesbureau Grontmij
tot stand gekomen. Voor de benchmark is een vragenlijst in digitale vorm samengesteld. De
uitdraaien van de achterliggende vragen die tot de prestatie indicatoren hebben geleid, zijn niet in
het informatieboekwerk "het riool vergeleken" opgenomen. Voor de nadere analyse is het
noodzakelijk hierover te beschikken. De vragen worden mij vertrouwelijk in afdrukvorm verstrekt en
zullen niet opgenomen worden in de bijlagen van mijn scriptie.
4 Doelstellingen rioleringszorg
Voor mijn onderzoek heb ik een doelstellingenschema samengesteld. Het doel van dit schema is in
beeld te brengen, wat de doelstellingen zijn die moeten leiden tot een goede invulling van de
rioleringstaak. Een eerste indruk is dat de doelen goed overeenkomen met de Rioned visie. De
indeling is voor wat betreft de milieu aspecten iets afwijkend. Een eerste vergelijking tussen de
doelstellingen en de benchmark geeft aan, dat niet voorzien is in de mate waarin de opbrengsten
uit de rioolheffing de kosten dekken. Verder is de benchmark beperkt tot alleen de
onderhoudskosten.
5 Mogelijke negatieve effecten benchmarking
Bij de opzet van de pilot zijn de gedachten meer gericht geweest op de positieve effecten van
benchmarking. Eventuele negatieve effecten door het maximaliseren van prestaties zijn niet aan de
orde g~weest. Enrico zal dit intern voorleggen.
6 Visie integrale benadering
De pilot benchmark heeft laten zien dat begripsbepaling en standaardisatie aandacht moet krijgen.
Dit om het de gegevens op juiste wijze beschikbaar te krijgen en te kunnen vergelijken. De visie bij
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Rioned is dat eerst de methodiek van benchmark in de rioleringzorg zich volgens de pilot moet
ontwikkelingen. Op dit moment heeft dat voorrang boven een integrale benadering.
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Bijlage 2 Samenvatting overleg vewin 19 maart 2004

Onderwerp:
Overleg met:
Datum overleg:
Van:
E-mail:

Vewin Benchmark van de Waterbedrijven
Drs. Robert van Lawick (Vewin)
19 maart 2004
Johan Jonker Deeltijdstudent Faculteit TBM TU Delft
J.A.Jonker@Student.tbm.tudelft.nl

Doel van het overleg is informatie uit te wisselen over mijn afstudeerscriptie "Benchmarking in de
waterketen" en de Vewin benchmarks bij de waterbedrijven. Robert is vanaf 2000 projectleider van de
Vewin benchmarks geweest. De volgende punten zijn besproken:
1 Aanleiding benchmark Vewin
Vewin is in 1999 als eerste partij in de waterketen gestart met benchmarking bij de waterbedrijven.
Aanleiding was de mogelijke vergaande privatisering en liberalisering van de waterproductie. De
waterbedrijven willen met de benchmark de prestaties verbeteren en dit voor externe partijen
inzichtelijk maken. De benchmark bestaat uit een publiek rapport en interne rapporten voor de
afzonderlijke bedrijven en stakeholders.
De benchmarks zijn uitgevoerd over de jaren 1999 en 2001 . In het najaar 2004 volgt de rapportage
over 2003. De rijksoverheid zal de waterbedrijven de benchmark bij wet verplichten. In december
zal een herziening van de waterleidingwet aan de 2e kamer worden voorgelegd, waarin dit
opgenomen wordt. Het vrijwillige karakter van de benchmarks zal verdwijnen . Voorzien wordt dat
een toezichthouder een rol gaat spelen.
2 Betrokkenheid ketenschakels
De benchmark is door de waterbedrijven zelf ontwikkeld en wordt aan belangen groeperingen
voorgelegd. De publieke rapporten worden op de website gepubliceerd.
3 Doelstellingen waterbedrijven en toetsing analyse
De voorgelegde doelstellingenboom van de waterbedrijven komt goed overeen met de
14
werkelijkheid. Alleen de centrale doelstelling is niet correct. ) Verder ontbreken de doelstellingen
die de waterbedrijven leveren aan natuurbeheer. De grondwater en ruwwater infiltratieputten liggen
veelal in natuurgebieden. Een aantal waterbedrijven doen daarom veel aan natuurbeheer en
bieden het publiek de nodige faciliteiten. Robert merkt op dat de waterbedrijven de 3e
natuurbeheerder in Nederland zijn, gerelateerd aan het oppervlak.
4 Prestatiefactoren benchmark
Robert geeft aan dat alleen de output belangrijk is en wordt gemeten. Op de leveringszekerheid na
zitten alle doelstellingen in de prestatie indicatoren. De komende benchmark zal ook de
leveringszekerheid worden meegenomen als indicator.
5 Positieve en negatieve effecten benchmarks
Positieve effecten zijn:
-De benchmark heeft tot sterke kosten prestatieverbeteringen geleid . De kostenefficiency van de
waterbedrijven is sterk vooruit gegaan
-Er wordt meer aan interne onderlinge informatie uitwisseling gedaan
Negatieve effecten die waargenomen worden zijn:
-Op de werkvloer wordt gesproken over de "terreur van de benchmark"
-Pervers gedrag binnen waterbedrijven voor wat betreft het voorspiegelen van de prestaties
6 Standpunt Vewin afstemming benchmarks of integrale benadering
Vewin.stelt zich op het standpunt dat de ontwikkeling van de eigen benchmark voorkeur heeft en
belangrijker is dan de ontwikkeling van een integrale benchmark. Op termijn kunnen de
mogelijkheden voor een ketenbrede benchmark nagegaan worden.
14

) De centrale doelstelling is n.a.v. het overleg gewijzigd in: "een goed functionerend leidingwater
productie- en distributiesysteem".
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Robert geeft aan dat de WRR een publicatie heeft over de toegevoegde waarde van benchmark in de
overheidssector. Het rapport is mogelijk interessant voor dit onderzoek.
Vewin is sterk geïnteresseerd in het onderzoek en wil graag de bevindingen weten. Gezien het
tijdgebrek is een vervolg afspraak gemaakt op 14 mei 10.30 uur. De beschikbare rapporten zullen ter
informatie toegestuurd worden.
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Bijlage 3 Vergelijking doelstellingen waterbedrijven en benchmark vewin
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Toelichting: In de figuur zijn de indicatoren die in de benchmark van Vewin zijn opgenomen en de doelstellingen van de waterbedrijven weergegeven. Een aantal doelstellingen zijn niet traceerbaar door het ontbreken van voldoende
informatie. Uit de figuur blijkt dat de benchmark op de leveringszekerheid na redel ijk voorziet in het meten van de doelstellingen van de waterbedrijven.
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Bijlage 4 Vergelijking doelstellingen gemeenten inzameltaak en rioned benchmark rioleringszorg
Goed
rioolbeheer

Optimale
Kostendekking
rioolbeheer

Toereikende
inzameling

Aansluiting vervuild
verhard oppervlak =
wettelijke eis

bemalings
op straat

capacitert

Hoge klanttevredenheid

Voldoende
berging

rioolstelsel

Verklaring toegepaste kleurmarkeringen bij
de doelstellingen
Doelstelling
niet traceerbaar in
benchmark

Doelstelling
niet volledig In
benchmark

Toelichting: In de figuur zijn de indicatoren van de Rioned benchmark vergeleken met de doelstellingen van de gemeentelij ke inzameltaak. De figuur laat duidelijk zien dat een aantal doelstellingen niet of gedeeltelijk worden gemeten. De
doelstellingen die gerelateerd zijn aan het functioneren van het inzamelsysteem en de milieubelasting zijn niet opgenomen.

r

Bladzijde 40

r
Deelrapport 4: Analyse benchmarks waterketen.
Rapportversie: Definitief.
12 maart 2006.
Datum:

Bijlage 5 Vergelijking doelstellingen waterschappen zuiveringstaak en benchmark Unie van waterschappen
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Toelichting: In de figuur zijn de indicatoren van de unie van waterschappen benchmark vergeleken met de doelstellingen van de zuiveringstaak. Van de niet getraceerde doelstellingen is nog onduidelijk of deze voorkomen. Uit de figuur
blijkt dat de benchmark gedeeltelijk voorziet in het meten van de doelstellingen.
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Bijlage 6 Vergelijking rijksoverheid ketendoelstellingen en opgenomen doelstellingen in de afzonderlijke benchmarks
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Toelichting: In de figuur zijn de indicatoren die in de afzonderlijke benchmarks vergeleken met de ketendoelstellingen van de rijksoverheid. De niet getraceerde doelstellingen moeten vanwege het ontbreken van informatie nader
onderzocht worden. Uit de figuur blijkt dat de benchmarks beperkt voorzien in het meten van de ketendoelstellingen. Niet voorzien wordt in het meten van de doelstellingen die te maken hebben met de leveringszekerheid drinkwater,
em issie van de afvalwaterketen ten gevolge van ongezuiverde lozingen en uitstoot en de maatschappelijke kosten.
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