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Milieu

WEL GROTE VERSCHILLEN I N ZUIVERINGSPRESTATIE

Omhetmilieubewust werken rekunnen
meten,hebben dewaterschappen eenindex
ontwikkeld dieeenbeeldgeeft vaneenaantalmilieuaspecten,zoalshetenergieverbruik,hetverbruik van milieubelastende
stoffen, herverbruik van bestrijdigsmiddelen,hetovertredenvan milieuvergunningen,dehoeveelheidongezuiverde lozingen
enhetgebruik vanmilieuzorgsystemen.
Dezeindex leiddetoteengemiddeld rapportcijfer van5,3.Hieruit blijkt datopdat
gebied nogveelteverbeteren is,metname
wathetenergieverbruik enhetgebruik van
milieuzorgsystemen betreft. Derapportcijfersvandeindividuele warerschappen
schommelen tussende2,4ende7,4.

Benchmarking afvalwaterzuivering: schappen
presteren redelijk
Dewaterschappenvoerenhunajvalwaterzuiveriugstaak redelijkgoed uit.Totdieconclusiekomtde
UnievanWaterschappennaeeneerstebedrtjfsvcrgclijktng over195151 bij15waterschappen.Wel
bestaangroteverschillentussendeschappenquazuiveringsprestatieenkosten.Dewaterschappen
gaannaaraanleiding vanderesultatenactieondernemen:zogaatdeUniewerkenaandebedrijfsinternemilieuzorg,metalsdoelhetcerrrficerenvandemilieuzorgsystemen.Dewarerschappengaan
bijdragenaaneeninnovatiefondsdathetdetechnischgeavanceerdewaterschappen makkelijker
moetmaken innovatievetechnieken teontwikkelen en intevoeren.Heteerstvolgendebcuchmarkonderzoekvindtvolgendjaarplaats.
Debedrijfsvergelijking isuitgevoerd
doorArthurAndersenBusinessConsulting,
datookbetrokken wasbijdebenchmarking
vandewaterleidingbedrijven, enhetautomatiseringsbedrijfVertis. Inhetonderzoek
isnaareenviertal factoren gekeken:het
functioneren vandeinstallatie,hetmilieu,
innovatieendefinanciën.

Innovatie
Tenslotte isonderzocht inhoeverrede
warerschappen zichzelfvernieuwenenverbeteren.Hierbij isgekeken naarhetontwikkelenentoepassenvantechnologie,hetaanbiedenvannieuwediensteneneen
eventuelesamenwerkingindewaterketen.
Omdittekunnen beoordelen iseenjurywaarderingdoordeSTOWAopgesteld. Hieruit blijkt dathetmerendeelvandezuive-

water(hettransport,hetdaadwerkelijkzuiverenenhetverwerkenvanhetslib). De
transporrkosten bedragen maareen klein
deelvandekosten,maaropvallend isweldat
deverschillen tussen dezekostenperwaterschapaanzienlijk verschillen.

Installatie
Alshetgaatomhetfunctioneren vande
installatie,dezuiveringsprestatie,gaande
waterschappen uitvan75 procent stikstofen fosfaatverwijdering en90procentverwijdering vanzuurstofbindende stoffen. Alsdit
gehaald wordt,issprakevaneen 100procent
zuiveringsprestatie.Dewaterschappenscorenhiergemiddeld 87procent,metuitschietersnaar bovenvan 100procent,eneenlaagstescorevan60procent.Maaromdathet
aanzienlijke investeringenvergromaande
eisvan75procenrstikstofverwijdering te
voldoen,enditin1999nogniet verplichr
was,betekent hetniethalenvan 100procent
nietdathetschapslecht presteert.

Waterschappen

Afkorting

Waterschap deAa

AA

Hoogheemraadschap Amstel Gooi enVecht/DWR
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap De Maaskant
Waterschap De Dommel
Wetterskip Fryslan
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen
Hoogheemraadschap Almen Biesbosch
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoogheemraadschap van Schieland
Hoogheemraadschap van West-Brabant
Waterschap Regge en Dinkel
Waterschap Groot Salland
Hoogheemraadschap vanUitwaterende Sluizen
Waterschap Vallei &Eem

Financiën
Alswordtgekekennaardefinanciën,aan
dehandvande verontreinigingsheffing,
blijken opnieuw aanzienlijke verschillente
bestaan.Degemiddelde heffing vedraagr92
gulden pervervuilingseenheid,metuitschietersnaar 110gulden ennaar70gulden.
Detarievenzijn tussen 1995en1999met
gemiddeld zesprocentperjaargestegen. De
hoogtevande verontreinigingsheffing
hangt inhetalgemeen sterksamen metde
totalekosten vanhetzuiveren vanhetafvalH20

Waterschap Veluwe
Waterschap Rijn en Ijssel
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Zuiveringsschap Drenthe
Zuiveringsschap Limburg
Zuiveringsschap Rivierenland
Waterschap Zuiderzeeland
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Onvoldoende
gegevens

ringsbcheerdersredelijkbehoudend isals
hetgaatomnieuwetechnologische ontwikkelingen.Datisdeelsteverklarendoor het
grote(financiële] risico.Datisookéénvande
redenen omeeninnovatiefonds opterichten.Welzijn veelwaterschappen bezignieuwediensten reontwikkelenofalteexploiteren,zoalshetverhuur vanterrein,
onderhoud vanbruggenenpompinstallaries.Ookwordtgepraatover samenwerking
merdeindusrrieophetgebied vangezamelijkezuivering.Driekwarrvandewaterschappenparticipeert inmiddels insamenwerkingsprojecten indewaterketen.
Het rapport noemt dewaterschappen en
hun prestatiesmet naam entoenaam. Ir.J.
Boeve,diedeportefeuille afvalwaterzuiveringinherdagelijks bestuur vandeUnie
vanWaterschappen beheert,verwachtdater
dekomende tijd veeloverhet onderzoekzal
wordengesproken.Hijgaatervanuit dat uit
devolgendebedrijfsvergelijking (volgend
jaar)een(nog)beter resultaat rolt. C

Debedrijfsvergelijking onderde25waterkwaliteitbeherendewaterschappen leverde
verschillendesoortenreactiesop.Zovindt
hetHoogheemraadschap vanDelfland dat
debenchmarkingduidelijk maaktdathet
zijneigencapaciteitmoetvergrotenom
volledigtekunnen voldoenaanhetverwijderenvanmilieubelastendestoffen zoals
stikstof Deconclusiebevestigtvolgenshet
hoogheemraadschapdenoodzaakvanhet
project 'Afvalwater HaagseRegio'.
Dezuiveringvanhetafvalwater inhet
gebied vanDelfland scoortopalleviet
aspecten(zuiveringsprestaties, financiën,
milieu eninnovatie)gemiddeld. Portefeuillehouderafvalwater, hoogheemraadSpelter,ishiermeeniettevreden."Wezijn daaromalenigetijd bezigmethetinuitvoering
nemenvandenodigemaatregelen.DaarvanishetprojectHaagseregiohetmeest
omvangrijk".
"Goedpresterenheeftzijnprijs"meenthet
ZuiveringsschapRivierenlandineenreactie
opderapportage.Deuitkomstenvande
bedrijfsvergelijking gevenvolgensher
schapaandatverbeteringnodigis.Het
schapvindtdatdeuitkomstenechterniet
alsabsolutescoresgezienmoetenworden,
maargeplaatstmoetenwordenindejuiste
context.Bovendiendaterendegegevensuit
1999enisinmiddelsnieuwbeleid geformuleerdeninuitvoeringgenomen,aldushet
ZuiveringsschapRivierenland.
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WATERLEIDINGBEDRIJVEN OMARMEN VOORSTEL

KiwaOnderzoek en
Adviesinveiliger
vaarwater
DeNederlandsewaterleidingbedrijven hebbeninovergrotemeerderheideenvoorstelomarmd,omde
financiering vanKiwaOnderzoekenAdviesoplangeretermijn veiligtestellen.Ditwasdebelangrijksteuitkomstvaneen ingelastealgemeneaandeelhoudersvergadering vanKiwaop12aprilj.1.
Eentegenvallendeomzet noodzaakte
KiwaOnderzoekenAdviesbegin dirjaar tot
eenreorganisatie (zieH 2 0nr.6van23maart
j.L).
Eenanalysevandemarkt eneenherbezinningopdeeigenpositie leiddetot het
afstoten vanadviestakendiegeendirecte
relatie hadden met deimplementatie van
nieuweontwikkelingen oftoolsentoteen
nieuweprofilering vaneenaanzienlijk slankerkenniscentrum metdrie kernfuncties:
• het onderhouden vaneen kennisinfrastructuur voordehuidige en voorzienbarekennisbehoeften vande bedrijfstak
ophetgebiedvanwater,natuur en
milieu;
• hervraaggestuurd ontwikkelen vande
benodigde fronrkennis en innovatieve
producten voor,ensamenmetdewaterleidingbedrijven
• enhetondersreunen vandewaterleidingbedrijven bijde implementatie
vandiefronrkennis eninnovarieveproducten.

wordt.Kiwazietdaarbij alszijn belangrijkstetaak,ervoortezorgendardewaterleidingbedrijven beschikken overdenieuwsteontwikkelingen entechniekenophet
gebiedvandedrinkwatervoorziening. Een
belangrijk voordeelvandenieuwepositioneringisvoorrsdatdezeeengoedebasis
biedtvoorsamenwerking met universiteiten,adviesbureaus en(inter)narionale kennisinsrellingen opbasisvanheldereencomplemenraire taken.

Fundament
Onderhet motto "Alswenu niet ingrijpen,makenweietskapot,watwenooit meer
kunnen helen"sprakenaandeelhouders in
overgrote meerderheid afdetrend van krimpendebudgetten voor meerjarenonderzoek
envantoenemende nadruk opkorte termijn
projecten tekerenenKiwaOnderzoeken
Advieseengezonder fundament oplangere
termijn tebieden.Dedirecrieisnu aanzet
omopbasisvanditvertrouwen met concrete
voorstellen tekomen waarover deaandeelhoudersinjuni aanstaandeeen definitief
besluitzullen nemen, f

Dezefuncties versrerken elkaar:wiekenniswilhalen uit de(inter)nationalekennisinfrastructuur zalookkennisaandezenetwerken moeten toeleveren.Wietenbehoeve
vandewaterleidingbedrijven debenodigde
frontkennis eninnovatieveproductenwil
ontwikkelen,zalookbetrokken moeten zijn
bij deimplementatie ervan.

Complementair
Eengezamenlijk kenniscentrum biedt
belangrijke schaal-enkosrenvoordelen op
terreinen waardebelangenvandewaterleidingbedrijvenparallellopen.Veelwaterleidingbedrijven hebbenookhun eigen
onderzoeks-enadviesafdelingen enverwachren datdoor descherpere positionering
vanKiwaeenbereresamenwerking mogelijk

HjObesteedtinhetnummervan1juni
extraaandachtaanriolering.Alsueen bijdrageaanditthemanummer wiltleveren,
laatditderedactiedanuiterlijk eenmaand
vantevorenweten.Aangemeldeartikelen
kunnen ingeleverdwordentottweeweken
voordeverschijningsdatum.Voormeer
informatie:(010)4274165.
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