PLATFORM

Engineering Procure-

J*%.

ment &Construction
Management

Financieelheheervaneen
complexproject
C E E S VAN A R E N D O N K , W A T E R L E I D I N G M A A T S C H A P P I J L I M B U R G
SJEF F R I J N S , W A T E R L E I D I N G MAATSCHAPPIJ LIMBURG
J A N I N E L E E U W I S - T O L B O O M , DHV

WATER

Nadeofficiële openingeinddezemaand vanhetWaterproductiebedrijfHeel^jaat Waterleiding
MaatschappijLimburgjaarhjks zomiljoen kubiekemeterdrinkwater'maken'mrMaaswater.Met
eenprojectmatigeaanpakvanditcomplexeprojectenmetaandachtvoorfmancicc! beheerheeft
WMLdekosten indehand kunnen houden.Ditartikel beschrijft hocWMLdatvoorelkaarkreeg en
welkeproblemenzedaarbij tegenkwam.
Deeersteideeënvoorhet waterproductiebedrijfontstonden indejarenzeventig.Na
grindwinningzouden bijPanheeldiepegrindwinplassenachterblijven. Naeenzorgvuldige
afweging beslootWMLin 1992hetideeuitte
werkenomzo'ngnndplas tegebruikenvoorde
drinkwaterproductie. Hetproject'WaterproductiebedrijfHeel'gingofficieel vanstart.
Projectmatige aanpak
Voorvoorbereiding,ontwerp,engineering
enrealisatieiseenuitgebreide projectorganisatieopgezet,bestaandeuiteenaantal
projectgroepen (zieafb. 1).Deprojectleiders
warenverantwoordelijk voorbegrotingen
beheersingvanhetbudgetvoordeactiviteiten
vanhun projectgroep.Hieroverlegdenzij
periodiekverantwoordingafaande'controller'
enprojectmanager vanhetproject.Endielegdenophun beurtweerverantwoordingafaan
deopdrachtgeverenhet managementteam.
Bijdestartvanhetprojectzijnnaarde
inzichtenvandatmomentclustersvantaken
geformuleerd entoebedeeldaandeprojectgroepen(zoalsBekkenGrondstof DrinkwaterproductiesysteemenTransportenDistributie).
Hetprojectteam WPHbestonduitdevoorzittersvandieprojectgroepen metondersteuning
vanuitJuridischeZaken,Communicatieen
CorporateControl.Indeloopvanhetproject
zijnenkeleprojectgroepen opgehevennadat
werkzaamhedenwarenafgerond (Milieueffectrapportage,Terreinverwerving)enenkeletoegevoegd(ExterneProjectinvloeden,Bouwprojectmanagement).Afbeelding 1geeft het
organogramvandeprojectorganisatie weer,
zoalsdezeerin2000tijdensdebouwfaseuitzag.

Omalleactiviteiten inhetprojectop
elkaaraftestemmenishet planningsprogrammaPrrmaveragebruikt.Metbehulphiervan
werddehelerealisatievanhetproductiebedrijf
endeaanlegvanhetinnamewerk, het puttenveldendebenodigdeleidingengepland.Niet
alleende'harde',maarookde'zachte'activiteitenwerdenopgenomenindeplanning,zoals
communicatieendeveleaantevragenvergunningenentevolgenprocedures.Hetprogrammagafaanwelkeactiewanneerondernomen
moestwordenomervoortezorgendathet
Waterproductiebedrijf Heelin2002drinkwater
kongaanleveren.

Afb. 1:

VoordebouwvanhetWaterproductiebedrijfiseenEPCM-contract(Engineering,
Procurement &ConstructionManagement)
opgesteldtussenWMLenDHV.Debeperkteervaringmetditsoortprojectenende
erkenningdatdebenodigdekennisen
capaciteitinternbijWMLonvoldoende
aanwezigwas,warendevoornaamsteredenenomvoordezecontractvormtekiezen.
HetEPCM-contractboodgarantiesvoorhet
nietoverschrijden vanhetbudgetende
opleverdatum.WMLstuurdevooralop
afstand;DHVverzorgdedirectievoeringen
toezichtopdebouw.OokdefinanciëleverantwoordingvoordebouwlagbijDHV.
Dezelegdeverantwoordingafin debouwmanagementvergaderingen. Ditgebeurde
vanhethoogsteniveautotenmethetfactuurniveau (inclusiefbonus-malus regelingen).Tevenswerddeliquiditeitsplanning
bijgehouden (zieafbeelding2).

Naasthetplanningsprogramma isook
gebruikgemaaktvaneenfinancieelbeheersprogramma.Bijdestartvanhetprojectwas
datFMS(FinancieelManagementSysteem). In
1999gingheelWMLoverophetbeheerprogrammavanBAAN.Ditlaatstesysteemkwam
betertegemoetaandeinformatiebehoefte van
deprojectleiders,dienuopelkmomentde
gewenstefinanciëleinformatie kondeninzien.
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BAANbiedt ook demogelijkheid de financiën
tekoppelen aan deplanning, maar omdat de
planning algoed liepmetPrimavera,ishiervangeen gebruik gemaakt. Het overzetten van
deplanning naar een nieuw systeem zou vooralveel tijd enenergie kosten envanwegehet
eenmalige karakter (dateigen isaan een project)weinigextravoordelen opleveren indit
specifieke geval.Ook werd afgezien vaneen
koppeling van PrimaveraenBAAN.Mede vanwege deervaringmet deovergangvanFMS
naar BAAN,voorzagWMLproblemen bijde
invoeringvan een nieuw systeemofde koppeling van tweesystemen. Het zou heel arbeidsintensiefenduur kunnen tezijn enbovendien
tot vertraging kunnen leiden.
Nadeel vanherontbreken van een koppelingtussen hetplanningsprogramma enhet
financieel beheerssysteem wasdathetmoeilijk
was snelde financiële consequenties van verschuivingen vanactiviteitenindetijd inzichtelijk temaken.Datinzicht was bijvoorbeeld
gewenst om op bedrijfsniveau tekunnen
beschouwen wat heteffect ophettotale
bedrijfsresultaat zou zijn indien bijvoorbeeld
deaanleg van één van degrote transportleidingen zou worden vervroegd ofuitgesteld.

Project- en kostenbeheersing
Jaarlijks stelde het projectteam WPHeen
'Stand van Zaken'op.Dezerapportage gafper
projectgroep deactuele stand van zakenten
aanzien vande uitgevoerdeennoguittevoeren activiteiten endedaarmee samenhangende(benodigde)personele capaciteiten financiën.Dezestand van zaken wasdus enerzijds
bedoeld omterapporteren overhet afgelopen
jaar enanderzijds omdebegroting voorvolgendejaren tetoetsenenzo nodigbij testellen.Het budget voor het eerstkomendejaar
werd teraccordering voorgelegd aanhet
managementteam vanWML.Dejaarlijkse rapportage gafeen volledigoverzicht van de stand
vanzaken ophoofdlijnen, alsookeen gedetailleerdebeschouwing op activiteitenniveau.Het
opstellen hiervanendaarbij herroelichten van
over-enonderschrijdingen van budgetten zettede verschillende projectleiders aantotevaluatieeneventuelecorrecties.

hoogpercentage onvoorzien.Nog niet alle
aspecten van hetproject waren immers vanaf
het begin vollediginbeeld.Inde loop derjaren
isgebruik gemaakt vandezepost voor inderdaad onvoorziene leidingtrajecten envoor vergunningen encommunicatie.Later daaldehet
percentage onvoorzien indebegroring steeds
verder.Naafronding vanonderzoeken was
immers steeds duidelijker watnog moest
gebeuren enwat daarvan de kosten enrisico's
waren. Hierover isregelmatig inhet projectteam gediscussieerd.

bron voor drinkwater),bleefhet totale projectbudget nagenoeg onveranderd door besparingen elders inhet project.Veranderingen inleidingtracés verklaren degeringe toename van
delaatstejaren.
Metde laatste inzichten zijn in20orde
totalekosten vanhet project WPHgeraamdop
156miljoen euro (inclusiefdeonderdelen voor
SWITCH).Hiervan heeft 2t,3 miljoen euro
betrekking op denazorginde periodenaoplevering van hetproject. Ditbetreft een aantal
leidingen enaanpassingen aan andere pompstations dieeen relariehebben met hetWPH.

Debegrotingen konden steeds gedetailleerder worden.In2oorzijn de begrotingen
voordenogaan teleggen leidingen niet meer
opgesteld op basisvan alleen kentallen, maar
kon rekening gehouden worden met de uitkomsten van onder meer tracéstudies, uitgewerkte ontwerpen enbestekken, gewasschade
en kruisingen van (water)wegen.

Van investeringskosten naar
kostprijs
Deramingen van de investeringskosten
zijn tussentijds ook steedsgebruikt om de uiteindelijke kostprijs vanhetwater perkubieke
meter teprognosticeren bij een bepaald productievolume.Indezeberekeningen isrekeninggehouden met dekapitaalslasten (rente
en afschrijvingen), gebruikskosren (zoals energieenchemicaliën) enpersoneelskosten. Ook
degrondwaterbelasting werd hierin meegenomen.Dezevormde lange tijd een belangrijke

Hoewel inde loop derjaren steeds meer
activiteiten werden toegevoegd (bijvoorbeeld
inhetkader vanSWITCH:een beleidskeuzetot
een verder strekkende overgang van grondwarer naar oppervlaktewater als belangrijkste

Ajb.2:
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Ajb.3:

prognosecumulatiefjan 1999

werkelijk gereal cum * progn eindewerk1

BegrotingenvoorhetWarerproductiebedrijfHeeldoordejarenheen.

Begrotingen
/ •

Door de rapportages van de afgelopen
jaren naast elkaarennaast de allereerste
ramingen vandekosten van hetwaterproductiebedrijf te leggen, hield WMLvoor wat
betteft de investeringen devinger aandepols.
Indeallereerste ramingen wasop basisvan
een globaal schersontwerp een kostenraming
gemaakt aan de hand van kentallen uitvergelijkbare projecten enop basisvan inschattingen engroveberekeningen.Indeze eerste
ramingen was rekening gehouden meteen
24
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onzekerefactor.Hetaldannietvantoepassing
zijnvandezogenaamde infiltratie-aftrek
maakteeenverschilindekostprijs vantien
eurocent perkubiekemetergeproduceerd
water.Inmiddels blijktWMLwelinaanmerkingtekomenvoorkortingopdeverschuldigdebelasting.

Infiltratie-aftrek
Bijeenproductievan20miljoen kubieke
meterwaterperjaarisdeverwachteinfiltratie 14miljoen kubiekemeter.Deinfiltratieaftrek perkubiekemetergeproduceerd
waterisdandus 14/20maalhettarieffvoor
2002)van0,1409euro.Ditbetekenteen
aftrek vantieneurocentperkubiekemeter.

Bijdestartvanhetproject ismetdeglobaleinvesteringskosten endeteverwachten
exploitatiekosten bepaaldwatdeprijsper
kubiekemererzouwordenafhankelijk vanhet
productievolume.Naastdeargumenten flexibiliteitenbeschermingvanhetmilieu,wasde
kostprijséénvandecriteriaomtebeslissenhet
Waterproductiebedrijf aldanniettebouwen.
Eentaakvandeprojectorganisatie wasdanook
dekostprijs zolaagmogelijk tehouden.Naarmatehetprojectvorderde,konookdekostprijs
nauwkeuriger berekend worden.
Effecten op drinkwatertarief
DoordebouwvanhetWaterproductiebedrijfHeel,wordtWMLdekomendejaren
geconfronteerd metaanzienlijke renteen
afschrijvingskosten. Dezekostenwordendoorberekendaandeafnemers vanhetdrinkwater.
Erbestondenookandereredenenvoortariefaanpassing,zoalsdekostenvoorontharding
enorganisatieverandering.WMLheeftvoor
dezetariefstijging begripgevraagdaandeconsumenten inLimburg.Denadruk hierbij lag
bijdenoodzakelijkheid vanextrakostendiede
investeringen tenbehoevevanhetmilieuen
behoudvandenatuur inLimburgmetzich
meebrengen.WMLgeeft namelijk invulling
aandeafsprakendiegemaaktzijnmetdeprovincieoverdebeperkingvandeonttrekking
vangrondwater.

VoordefinancieringvanhetWaterproductiebedrijfisgebruikgemaaktvaneen'groenfinanciering'.Mededoordesteunbetuigingen
vanorganisatiesalshetLimburgsLandschap,
Natuurmonumenten endeProvincieLimburg,
heeft hetproject namelijk een'groenstatus',
waardoor tegeneenlagererentegeldgeleend
wordtvoorderealisatie.Hettotalebedragdat
inaanmerkingkwamvoor groenfinanciering
bedroegbijna 175miljoengulden(79miljoen
euro).Hiervanhadeenbelangrijk deelbetrekkingophetWPH.Hetbedragisbepaaldaande
hand vandekostenvoorinvesteringendie
nodigzijnvoordeomschakelingvangrondwaternaaroppervlaktewater alsbronvoor
drinkwater.Hiertoezijndeelprojectengekwalificeerd als'groen'.Degroenstatus vanhet
project isgebaseerdophetfeitdatheteen bijdragelevertaandeverminderingvanhet
gebruikvangrondwater inLimburgendaarmeeeenpositiefeffect heeft opnatuur.Het
rentevoordeelbedroegcircazeven miljoen
euro.Daarnaastkwamenbepaaldedeelprojecteninaanmerkingvooranderesubsidies,bijvoorbeelddoor energie-investeringen.
Eenjaarlijkse discussieinhet projectteam
hadtemakenmethetverschilinopvattingen
tenaanzienvanfinanciële projectbehcersing.
Deprojectorganisatie wasgeïnteresseerd inde
financiële status vanhetproject.De financiële
afdelingisdaarnaasrookgeïnteresseerd inde
financiële statusvanhetlopendeboekjaar.Dit
wasinherentaandekeuzevan financiering
vanhetproject.Hetbleekvoordeprojectleidersmoeilijkomvoorafexacttebepalenwatin
welkjaargerealiseerdenbetaaldzouworden.
Ditleiddetoteencontinueaanpassingvan
begrotingen,waarbijbedragenoverdekalenderjaren schoven,zonderdathettotaleprojectbudget wijzigde.Definanciële afdelinghad
dezejaarlijksebegrotingennodig,voordeprojectmanager washeteenbehoorlijke klusde

wenseninhetprojectteam tecombineren.
136miljoen euro
Bijeencomplexprojecr alshetWaterproductiebedrijfHeelwordendekostenvooreen
belangrijkdeelbepaaldindebeginfase vanhet
project:bijdekeuzevanhetproductieproces.
InHeelkongekozenwordenvooreen natuurlijkewijzevandesinfectie,waardoortechnologischgecompliceerdeenkostbarezuiveringsprocessennietnodigzijn.Deeerste45miljoen
eurowerdenzoalbijdestartvanhet project
bespaard.
In1996werdendetotalekostenvanhet
WaterproductiebedrijfHeelgeraamd op 133
miljoeneuro.Uiteindelijk heeft hetproject136
miljoen eurogekost.Doorhetprojectopeen
gestructureerdemanierfinancieeltebewaken
entebeheersen ishetbudget nietoverschreden.Indeloopderjarenzijnzelfszakentoegevoegddieoorspronkelijk nietwarenvoorzien.
OokdedaadwerkelijkebouwvanhetWaterproductiebedrijf magalssuccesbestempeld
worden.Dankzijdegoedeafspraken metDHV
isdebouwzondervertragingenbinnende
kostenraminggerealiseerd.
Planning,bewakingensturingvanactiviteitenenkostenzijn vangrootbelangvooreen
complexengrootprojectalsdebouwvanhet
Waterproductiebedrijf Heel.Debelangrijkste
succesfactoren voorhetwelslagenvanditprojectwaren hetvoorafbepalenvandeprojectstructuurdeaandachtvooropleidingop
financieel gebiedendehorizontaleenvertikaleafstemming.Dooreengoedlopendeprojectorganisatie,eengebruiksvriendelijk financieel
beheersysteemencontinuebewakingvande
project enfinanciëlevoortgangzijndekosten
vanhetproject beheerstenkonhetWaterproductiebedrijfHeel,zoalsgepland, injanuari
2002startenmetdeleveringvandrinkwater,
zoalsovereengekomen metdeprovincie.

Foto:MCMProductions.

Financiering
Naastdeinschattingvaninvesterings-en
exploitatiekosten isbijdeaanvangvanhet
projectdefinancieringeenbelangrijk aandachtspuntgeweest.Hoewelheteenomvangrijk projectbetreft, ishetproject gefinancierd
alselkanderproject.Volgenseenvasteprocedurewordttweemaalpermaandeenliquiditeitenbegroting opgesteldenhettekortgefinancierdmetbehulpvanleningen.De
banksaldiwordendagelijksgecontroleerdom
leningentijdigaantekunnen trekken.
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