Aanpassing en uitbreiding zuivering van het produktiebedrijf
Berenplaat voor een leveringszekere toekomst?
Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6januari 1995 aan de TU Delft.

Inleiding
Zoals in de vooraankondiging van de
vakantiecursus is aangegeven zou ik u
meer vertellen over de aanpassing en
uitbreiding van het zuiveringsproces van
ons produktiebedrijf Berenplaat en dan
nog wel voor een (leverings)zekere
toekomst. U verwacht daarom van mij een
stand van zaken van de modernisering
van de Berenplaat.

ING.J.A. VERHEIJDEN
NV Waterbedrijf Kuropoort

De realisatie van deze modernisering
moet u het vertrouwen schenken dat het
Waterbedrijf Europoort 'in de ruime
toekomst tegemoet komt aan kritische
aspecten als de VEWIN-richtlijn voor
leveringszekerheid en de meest recente
normen voor de waterkwaliteit'.
Voor Waterbedrijf Europoort geldt
overigens, veel meer dan voor andere
bedrijven in Nederland, dat hierbij
rekening moet worden gehouden met verschillende klantengroepen. Ongeveer de
helft van de drinkwaterproduktie van het
produktiebedrijf Berenplaat, circa
50 miljoen m 3 per jaar, gaat naar industriële afnemers, tuinbouw en andere
grootverbruikers.
Zowel de ontwikkelingen rond de afzetprognoses, de te bieden leveringszekerheidsgaranties, de normontwikkelingen
binnen en buiten onze landsgrenzen, als
de zuiveringstechnologieën voor oppervlaktewater verkeren echter gezamenlijk
in een dusdanige fase, dat de directie
WBE in september 1994 heeft gekozen
voor een strategische heroverweging van
in eerste instantie circa een halfjaar. Het
ligt voor de hand dat ik om die reden geen
specifieke inhoudelijke onderwerpen op
dit gebied kan aansnijden, hoezeer dat ook
in de actualiteit staat.
Daarom dacht ik er goed aan te doen dat
ik in dat kader iets vertel over de recente
discussies rond de risico's bij levenslange
blootstelling door restprodukten van
desinfectantia. Dit in relatie tot het
bestrijden van ziekteverwekkers zoals
Giardia en Cryptosporidium. Hiermee zal ik
dan de aansluiting zoeken bij de 'gezondheidscultus' die heerst bij de consument,
onze belangrijkste klant. Is het niet zo dat
naast recreatie, sportbeoefening en bewust
eten, ook drinkwater toch vooral 'gezond'
moet zijn?

Samenvatting
Het produktiebedrijf Berenplaat, in 1966 in gebruik genomen, is indertijd door de
groeiende waterbehoefte onder de nodige politieke druk ontworpen en
gerealiseerd en heeft tot aan de dag van vandaag zonder noemenswaardige
problemen gefunctioneerd. Bekend geworden als toonbeeld voor industriële
vormgeving (Quist), maar ook door een deugdelijk en conventioneel zuiveringsproces, gebaseerd op een chemische methode van zuiveren. In de loop van de tijd
zijn meerdere vervangingsinvesteringen gerealiseerd, waarbij dan altijd gebruik
werd gemaakt van de nieuwste technieken. Bepalend was verder de overschakeling van Rijnwater naar Maaswater in 1973. In vergelijking met Rijnwater
vormde Maaswater als bron een adequate oplossing voor de verslechterende
kwaliteit van het Rijnwater en het oprukkende zout van zeewater door de
intensieve havenontwikkelingen. Daarenboven leverden de voorraadbekkens in
de Biesbosch een significante kwaliteitsverbetering door de ruime verblijftijd van
het water, met als gevolg een belangrijke reductie van chemicaliën in het
zuiveringsproces.
Nu ziet de N.V. Waterbedrijf Europoort (WBE) zich gesteld voor de uitdaging
haar produktiebedrijf Berenplaat te renoveren en tegelijkertijd aan te passen aan
de nieuwste normen en maatschappelijke ontwikkelingen. Nauwkeurig luisterend
naar haar klanten (consument, industrie, tuinbouw, etc.) ontwikkelt WBE een
geavanceerd ontwerp voor de Berenplaat, dat voldoet aan de huidige eisen en ook
ruim in de toekomst tegemoet zal kunnen komen aan kritische aspecten als: de
VEWIN-aanbevelingen, de richtlijn voor leveringszekerheid, de nieuwste
technologieën op het gebied van zuivering uit oppervlaktewater, de eigentijdse
bedrijfsvoeringsfilosofie, etc.

Het produktiebedrijf Berenplaat is een
29 jaar oud bedrijf dat, zonder noemenswaardige problemen, de tand des tijds
behoorlijk heeft doorstaan. Na ingebruikneming kunnen in de historie van de
Berenplaat de volgende hoogtepunten
worden genoteerd:
1973 overgang op WBB-water
1983 vervanging chloor door chloorbleekloog
1988 van snelfilters, gevuld met zand, naar
korrelkoolfilters
1989 vervanging middendrukpompstation
1991 derde reinwaterreservoir, etc.

Hoe gemakkelijk waren de investeringsbeslissingen voor deze projecten te
nemen. Dat werd anders nadat de modernisering van het zuiveringsproces proefondervindelijk via een pilotplant en een
voorontwerp was uitgewerkt. Zoals al opgemerkt, is het definitieve ontwerp opgeschort en gekozen voor een strategische
heroverweging voor investeringen die
nodig zijn om te kunnen voldoen aan de
'water'eisen voor de 21 e eeuw.
IIet voorontwerp voor de uitbreiding van
de Berenplaat dat in 1993 gereedkwam,

A/b. ! - Verzorgingsgebied WBE.

Glastuinbouw 8 min. m'

Produktie
Berenplaat 100 min.m3,
daarvan50min.m3 industrie
Kralingen 40min. m3
Baanhoek 12min. m3
'S-Cravendeelstandby
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betreft een aantal geavanceerde
zuiveringsstappen. Zo is in de plannen de
bouw van de stappen ozonisatie, uitgebreide koolfiltratie, microzeving, en
UV-nadesinfectie opgenomen. Het doel
van deze uitbreiding is het gebruik van
chloor te elimineren uit het zuiveringsproces. De kwaliteitsverbetering betreft
vooral de kwaliteit van de desinfectie en
de verwijdering van organische micro's.
Dit betekent voor de klanten voornamelijk
een verbetering van geur en smaak van
het drinkwater. Hiermee wordt voldaan
aan eigentijdse maatstaven.
Maar wat zijn die eigentijdse maatstaven?
Hoe ontwikkelen deze zich? Heeft een
waterbedrijf invloed op die ontwik-

Afb. 3 - Touwtrckkendeparadoxen.

kelingen en zo ja hoe dan wel? Dergelijke
vragen spelen een belangrijke rol wanneer
een bedrijf staat voor grote investeringen.
U zult begrijpen dat een 'eigentijdse maatstaf een beperkte houdbaarheid heeft. Na
verloop van tijd zal 'eigentijds' zijn
vervangen door 'achterhaald', gevolgd
door 'verouderd'. Hoe snel dit verouderingsproces verloopt wordt voornamelijk bepaald door de ontwikkeling
van technologie (waaronder het ontdekken van nieuwe stoffen, nieuw toxicologisch onderzoek) èn de wensen van
de klant.
Bij de zorg voor de waterkwaliteit staan de
volgende vragen centraal:

Ishet eenplicht van het bedrijfdeklant de
beste kwaliteit drinkwater televeren?
(Dat wil zeggen aanvaarding van de meest
recente wetenschap en toepassing van de
beste technologie als antwoord daarop?)
Isdeprijs/kwaliteitverhouding van het drinkwater in overeenstemming met dewensen van
de klant?
(Dat wil zeggen drinkwater te allen tijde
aanspreekbaar voor verbruik, uit oogpunt
van gezondheid betrouwbaar, esthetisch
onbesproken en tegen de laagst mogelijke
prijs?)
Ik kan op deze vragen en de eerder
genoemde onderwerpen ingaan door de
paradoxen te schetsen waar een bedrijf als
het onze - geconfronteerd met enorme
investeringsprojecten - mee te maken
heeft: de normparadox, de bouwparadox
en de blootstellingsparadox. In afbeelding 3 ziet u ze symbolisch in tegengestelde richtingen trekken aan de Berenplaat. Tegenover elkaar staan voor de
normparadox de belangen van de huishoudens en die van de grootverbruikers.
Voor de bouwparadox staan duurzaam
bouwen en flexibel bouwen tegenover
elkaar. En als laatste de blootstellingsparadox: hier bestrijden trihalomethanen
en bromaten elkaar. Het zal blijken dat
deze paradoxen in belangrijke mate
bijdragen aan de beleidsmatige toekomst
van een bedrijf.
De normparadox
Bij nieuwbouw van zuiveringsbedrijven
spelen behalve de bestaande ook de in de
nabije toekomst nog te verwachten
normen een belangrijke rol. Als een
bedrijf hierop wil anticiperen, vereist dat
inzicht in de meest waarschijnlijke ontwikkeling. En dat inzicht is niet altijd, of
slechts zeer moeilijk, te realiseren. Neem

Aft. 4 - Spiraalentijdsbeslagvan ontwikkelingnormen, processen enlevensduurvan
deprocesgeneratie.
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nu bijvoorbeeld de huidige discussie rond
de normontwikkeling van het desinfectienevenprodukt bromaat en vergelijk die
met wat eerder gebeurde ten aanzien van
de trihalomethanen (THM's).
Het heeft er alle schijn van dat we in een
spiraalvormige ontwikkeling verkeren
waarin men gaat van normontwikkeling
naar de ontwikkeling van een nieuw
zuiveringsproces als antwoord op die
norm, resulterend in de bouw van een
nieuwe zuiveringsinstallatie. Vult men bij
deze ontwikkelingen een globale tijdsduur
in van voor normontwikkeling circa vijf
jaar, de ontwikkeling van een nieuwe
procesopzet circa acht jaar en de levensduur van een nieuwe zuiveringsinstallatie
van twintig jaar; en men plaatst dit tegenover een gemiddelde duur van een
mensenleven, dan levert dat een bijzondere kijk op de risiconormen. Deze weergave zou erop kunnen duiden dat er
vrijwel nooit meer sprake zal zijn van
'levenslange' blootstelling aan een
verdachte stof.
In tegenstelling tot het effect van blootstellingsrisico's is het wel duidelijk, dat het
effect van een infectie door ziekteverwekkende micro-organismen veel ingrijpender is en al na 1à 2 dagen
optreedt: Cryptosporidium: Swindon/
Oxfordshire (UK) en, in 1993 nog in
Milwaukee/Lake Michican (USA), waar
maar liefst 400.000 mensen ziek werden.
Maar dit even terzijde.
Als we de normontwikkeling in de praktijk nader bekijken, dan blijkt dat twee
factoren een belangrijke rol spelen. Enerzijds is dat de publieke opinie naar eigentijdse maatstaven, een ontwikkeling die je
de maatschappelijke normontwikkeling
kan noemen. Anderzijds is dat de wettelijke normontwikkeling. Tekenend voor de
eerste ontwikkeling is bijvoorbeeld de
gang van zaken rond het desinfectiemiddel chloor. Enige decennia geleden
zijn (N.B. door de toenmalige DWL
Rotterdam!) de bijprodukten van chloordesinfectie - de THM's - ontdekt. Na
verloop van tijd kwamen andere technieken voor desinfectie op de markt. Deze
technieken bleken ten opzichte van chloor
grote voordelen te hebben. De gehaltes
van bijprodukten, voor zover toen bekend,
bleven ver onder de normwaarden van
stoffen met kwalijke, zo mogelijk zelfs
carcinogene, eigenschappen. En zo
ontwikkelde zich een maatschappelijke
norm, dat chloor not doncwas. Natuurlijk
waren de THM's niet meer geaccepteerd,
maar ook de smaak en de geur, die tot dan
voor de consument het tastbare bewijs

vormden voor hygiënisch betrouwbaar
water, vormden meer en meer een
relevant bezwaar. De maatschappelijke
norm is hiermee een feit.

Waterbedrijven dragen er zelf in sterke
mate toe bij dat de operationele waterzuiveringstechnieken op den duur niet
meer aan toekomstige wettelijke of
bestaande maatschappelijke normen
zullen voldoen.

Het lag zeer voor de hand dat deze maatschappelijke norm zich zou vertalen in een
wettelijke norm. Nader toxicologisch
onderzoek leidde ertoe, dat zich binnen
relatief korte tijd een VEWIN-aanbeveling
voor THM's ontwikkelde (1993: som
30 jUg/1;individueel <10 /ig/1). Toepassing
van chloor zou niet meer worden toegestaan, of in ieder geval sterk worden afgeraden. Andere processen zonder chloor
hadden de toekomst. Inmiddels zijn we in
die gedachtenvorming en de daarbij
behorende conjuncturele gevoelens al
weer aardig op de terugweg en weten we
dat het nog lang niet tot een wettelijk
voorschrift kàn komen: ... in andere Europese landen is voorschrijven van 'géén
chloor toepassen' vooralsnog onmogelijk.

Vooral gezien de economische consequenties hiervan is de vraag, of de waterbedrijven zelf bewuster met de normontwikkelingen moeten omgaan, zeer
relevant. De bescherming van de bron en
het in die zin ontwikkelen van 'voorzorgs'normen is in dat opzicht een goede keus.
In samenwerking met de gemeente
Rotterdam en het Waterwinningbedrijf de
Brabantse Biesbosch deelt Waterbedrijf
Europoort mee in het Project Onderzoek
Maas (POM). POM streeft ernaar om met
individuele vervuilers van de Maas
afspraken te maken over reductie van
lozingen. Als de bereidheid om afspraken
te maken ontbreekt, is POM van plan via
juridische weg de lozingen terug te
brengen en de schade door vervuiling te
verhalen op de vervuiler. De voorzorgsnorm door POM voorkomt mogelijk nog
duurdere en nog geavanceerdere
zuiveringstechnieken.

Illustratief is echter wel de wijze waarop
de waterbedrijven zelf bijdragen aan
sterke maatschappelijke en wettelijke
normontwikkeling: we ontwikkelen
analysemethoden om stoffen te kunnen
opsporen en stellen de dan gevonden
waarden aan de orde; denk aan THM's en
nu ook bromaat. Een ander voorbeeld
betreft de pesticiden in drinkwater. De
bedrijven roepen zelf dat organische
micro's, zoals pesticiden, niet in drinkwater thuishoren. Vervolgens worden de
bedrijven zelf geconfronteerd met hun
ideologische principes door te moeten
voldoen aan zware normen! Waarom doet
de bedrijfstak dat eigenlijk?

Daarnaast moet de normontwikkeling
meer worden gerelateerd aan de adequate
en gecontroleerde eliminatie van ziekteverwekkers en moet de drinkwaterkwaliteit worden vergeleken met de
kwaliteit en gezondheidsrisico's van
andere 'levensmiddelen'.
De consument heeft recht op een relativerende voorlichting hieromtrent.
Afbeelding 5 toont een globale vergelijking van de gezondheidsrisico's van
levensmiddelen met die van drinkwater.
De verschillen spreken voor zich.

De eerste paradox richt zich dan ook op
de bedrijven zelf en luidt:
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Doorgaans wordt bij levensmiddelen de
kwaliteit van de grondstof, de produktieen distributiefase, èn de kwaliteit bij aflevering van het produkt lang niet zo
intensief gecontroleerd als bij drinkwater.
De bouwparadox
Voorlopig beschouw ik de spiraal van de
ontwikkeling van normen, nieuwe procesopzet en nieuwe zuiveringsinstallaties als
een gegeven. Dat wil zeggen dat de drinkwaterbranche steeds weer zal worden
geconfronteerd met verdere aanpassingen
en uitbreidingen van zuiveringsprocessen.
Het drinkwaterbedrijf zou daarom het
liefst zo flexibel mogelijk (industrieel)
bouwen, want die flexibiliteit vertaalt zich
in korte afschrijvingstermijnen, minder
duurzame materialen, kleinere modulen,
enzovoort. Op die manier is het mogelijk
na korte tijd al, en zonder kapitaalsvernietiging, achterhaalde zuiveringselementen te vervangen door geavanceerde technieken. Ter illustratie van het
duurzaam bouwen zie afbeelding 7.
Deze handelwijze heeft echter directe
gevolgen voor de economie van het
bouwen. In tegenstelling tot de procesindustrie zijn in de drinkwaterbranche
bedrijfselementen, die de flexibiliteit voor
de kwaliteitsgrenzen vergroten, doorgaans
sterk kostenverhogend.
Kostprijsberekeningen uit het voorontwerp van de beoogde koolfiltratiestap op
de Berenplaat bevestigen dit gegeven. Het,
als alternatief, toepassen van stalen drukfilters, die op het eerste gezicht toch
eenvoudiger te plaatsen en later ook weer
makkelijker te verwijderen lijken, heeft
een contante waarde van f 147 miljoen
voor 2+15 minuten contacttijd bij een
nettodebiet van 18.000 mVh. Daar tegenover staat een contante waarde van f 60
miljoen voor een zware degelijke
betonnen civiele constructie. Dit onderschrijft de paradox dat de doelstelling van
flexibel (zeg industrieel) bouwen, strijdig
Aft. 6 -Flexibel bouwen korte afschrijvingstermijn.

Aft. 8 - Voorbeeld
kostcneffectvanflexibel
bouwen.

Kosteneffect vanduurzaamversusflexibel bouwen
Netto Contante (verschil) Waarden
Duurzaam:
Cravitatiefilters in beton

Mf 60

100%

Flexibel:
Cravitatiefilters in staal
Drukfilters in staal

M M 40
M/147

233%
245%

rente
8%
inflatie
4%
planhorizon 40jaar
Bron:VoorontwerpAScUB (Witteveen+Bos)

is met de doelstelling om zo economisch
mogelijk te bouwen.
De tweede paradox luidt dan ook:
Flexibel bouwen vanwege de snelle
normontwikkeling is strijdig met de doelstelling om economisch optimaal te
bouwen.
In dit verband moet ook worden bedacht
dat investeringen die zich vertalen in
regelmatig terugkerende tariefsverhogingen voor de klanten op de lange
duur ondenkbaar zijn. De klanten zullen
zich hier, al of niet verenigd in consumentenorganisaties, terecht tegen verzetten.
De blootstellingsparadox
Ook de toe te passen desinfectantia voor
de zuivering van drinkwater sluiten een
paradox in zich voor wat betreft de risicoeffecten uit de nevenprodukten. De keuze
van de hoofddesinfectans voor de aanpassing en uitbreiding van de Herenplaat
wordt er alleen maar ingewikkelder door.
Ik zal het in het kort uitleggen:
Volgens de laatste informatie, o.a. uit
onderzoek door Kiwa, blijkt, dat de
huidige risico's bij levenslange blootAft. 7-Duurzaam bouwen lange afschrijvingstermijn.

stelling aan de som van de nevenprodukten het volgende beeld oplevert:
- Berenplaat (met chloor) 2,5*10~6
- Kralingen (met ozon) 10,3*10-6
Inderdaad, het gebruik van ozon levert
een hoger risico, vooral door het hoge
bromaatgehalte: tien extra kankersterften
na levenslange blootstelling op 1 miljoen
mensen. Hierbij twee opmerkingen:
1.Afbeelding 9 geeft slechts een beperkt
overzicht van de verbindingen die uit
desinfectie ontstaan, maar we weten daar
de risico's niet van.
2. De extra kankersterften moeten wel
worden gerelateerd aan het feit dat in
1992, volgens CBS, 28 op de honderd
sterfgevallen te wijten waren aan enige
vorm van kanker (kwaadaardige nieuwvormingen).
In het voorontwerp van de aanpassing en
de uitbreiding van de Berenplaat is de
ozondosering gedimensioneerd op de
WBE-bedrijfswens, dus niet de op wettelijke eis, te weten een eliminatie van
Giardia in de ozonstap van 2-logs. De
dosering van chloor is indertijd gedimensioneerd op de eliminatie van toen bekende ziekteverwekkers.
Wanneer echter nu dezelfde eis zou
worden gesteld voor de desinfectiestap
voor de 2-log eliminatie van Giardia met
chloor, zou een O T - w a a r d e nodig zijn
van tussen 35 en 200. Bij 30 minuten
contacttijd betekent dit een vereiste
chloordosering van 2 à 10 mg/l! De
huidige dosering bedraagt 1à 1,2 mg/l.
Smaak en reuk knappen hier zeker niet
van op. En ook zal door de verhoogde
chloordosering een toename van
haloformen ontstaan en zeker ook een
toename van bromaat.
Zie hier de blootstellingsparadox:
Bij aannemen van dezelfde desinfecterende kracht voor de desinfectantia
chloor en ozon, dat wil zeggen bij de 2-log
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Schatting risico's (bron KIWA) bij levenslange blootstelling
Kralingen
OZON - 2 mg/l
Nevenprodukt van
desinfectans

(aargem.
(«J/O

Chloroform
Broomdichloormethaan
Bromoform
Dibroomchloormethaan
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Aft). 9-Schatting risico's bijlevenslange blootstelling (bron: Kiwa).

eliminatie van Giardia, zullen de risiconiveaus door de nevenprodukten elkaar
benaderen.
Doorbreken paradoxen
Ik ben van mening dat, wanneer er niets
aan de paradoxen van normontwikkeling,
blootstelling en bouwen verandert, meer
en meer drinkwaterbedrijven steeds vaker
in problemen zullen komen met toekomstige normen. Bedrijven zullen steeds
vaker de vraag moeten beantwoorden of
een bepaalde kwaliteitsverbetering
- terwijl de kwaliteit in Nederland al zo
hoog is!- de daaruit voortvloeiende tariefverhoging nog wel waard is.
Die vraag kunnen zij echter niet beantwoorden zonder uitdrukkelijk de klant zélf
daarin te betrekken en dus wat minder de
'politiek'. De klant betaalt immers de
investering. Hij is dan ook degene die de
kwaliteitsverbetering zal moeten beoordelen op zijn wenselijkheid. Dit vereist
een mentaliteitsverandering van de
bedrijfstak.
De waterbedrijven moeten van een
produktgerichte naar een klantgerichte
benadering bij het verder ontwikkelen van
zuiveringsprocessen. Te veel heeft men
zich tot nu toe gericht op het steeds verbeteren van de produktspecificaties op
basis van eigen opvattingen en principes.
Verbeteringen die, veelal op politieke
gronden, dan ook hebben geleid tot
extreme verlaging van gezondheidsrisico's.
Maar, verbeteringen die ook geleid
hebben tot verhoging van de kosten.
Verbeteringen die zich dus grotendeels
zonder directe bemoeienis van de klant
hebben voltrokken. Bedrijven hebben
voor zichzelf èn voor de klant bepaald wat
goed is en de technologie en techniek
daarop aangepast.
De bedrijven moeten meer doen aan
maatschappelijke beïnvloeding en ratio-

Aft. 10- Vereiste C*T-waarden voor2-logverwijdering Giardia: chloorversus ozon.

nele voorlichting. De huishoudelijke
klanten, die nu tamelijk onwetend zijn,
zullen bekend moeten worden gemaakt
met de kwaliteitskenmerken van hun
drinkwater, ook in relatie tot andere
levensmiddelen.
Ook bij de industriële klant of de grootverbruiker hoort men kritische geluiden.
Industrieën zijn door marktomstandigheden gedwongen kosten te saneren. En,
ondanks dat drinkwater geen geweldige
kostenpost zal zijn, zal ook daar kritisch
naar worden gekeken. De industrie heeft
belang bij zo goedkoop mogelijk water
met afgebakende leveringsgaranties en
kwaliteitseisen.
Hieruit blijkt dat verschillende klantengroepen ook duidelijk verschillende
belangen kunnen hebben. Voor huishoudelijke klanten is drinkwaterkwaliteit
uiteraard wel de minimumeis. In feite
komt het neer op een marketingvraagstuk.
Welke markten willen welke produkten
afnemen en tegen welke prijs.
Om die vraag te kunnen beantwoorden, is
kennis van de wensen van de klanten
nodig. Het gaat dan niet alleen om de
belangen en wensen van huishoudelijke
klantengroepen. IIeel belangrijk zijn ook
de verschillende eisen van grootverbruikers.
De verbetering van de kwaliteit richt zich
aldus veel meer naar de klantrelatie. Maar
dan niet gericht op het produkt drinkwater, maar op het zo goed mogelijk
voldoen aan de wensen en behoeften van
de consument (gezond, voldoende druk,
zacht, goedkoop, etc). Het resultaat kan
zijn dat er een maatschappelijke normontwikkeling ontstaat die 'goed begrepen'
wordt, ook door de klant. Uit deze
'begrepen normontwikkeling' voortkomende tariefsverhogingen zullen

worden geaccepteerd. Immers, het bedrijf
steunt de ontwikkelingen die de klant wil.
Voorts krijgt het bedrijf de kans om ongewenste bedrijfseconomische ontwikkelingen bij te sturen. Bijsturen door
het geven van informatie en inspraak.
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Afb. 11- Watzijn dewensen van de klant?
Boodschappenlijstje.

Produktdiversificatie zal in de toekomst
voor waterbedrijven steeds relevanter
worden. Verschillende soorten water voor
afzonderlijke klantengroepen met eigen
specifieke eisen en wensen.
Uiteraard is het wel de opdracht van het
waterbedrijf om dit bedrijfseconomisch
rendabel te doen. In dat kader is het goed
mogelijk dat de economy-of-scale effecten
vergaande diversificatie economisch
onaantrekkelijk maakt. Uiteraard is het, in
het algemeen, de infrastructuur en de
logistiek die aan-huis levering van 'water
op maat' oneconomisch maken.
In dit verband toch ook nog even een
opmerking ten aanzien van het verkopen
van 'tafelwater', je mag zeggen: gebotteld
superdrinkwater. Hiervan heeft de

209

[1,0 (28) 1995, nr.7

Aß. 12 Produktdiversificatiezal
voorwaterbedrijven
steeds relevanter worden.

bedrijfstak zich altijd afgewend, omdat
daarmee het vertrouwen in drinkwater uit
de kraan zou afnemen: 'De klanten
moeten er per liter veel meer voor betalen'
... enzovoort. Maar waarom verkoopt
flessenwater dan zo goed?
Hanteert de klant wellicht een speciale
'vorm'-eis? In het voorzieningsgebied van
WBE verbruikt men 29 liter mineraalwater per huishouden per jaar. Dit vertegenwoordigt een hoeveelheid van
20.000 m 3 /jr; je zou kunnen zeggen een
omzetderving van f43.000. Mijns inziens
een gemiste kans aan omzet 'verpakt'
water van maar liefst f 17,2 miljoen!

maar levert biologisch stabiel water. De
vooruitgang is een verhoogde leveringszekerheid en een verhoogde capaciteit tot
verwijdering van microverontreinigingen.
De strijd tegen de ziekteverwekkers
Giardia en Cryptosporidium wordt pas
geopend wanneer de aanwezigheid in het
ruwe water afdoende is aangetoond. De
omschakeling van chloor naar een andere
desinfectiemethode is relatief eenvoudig
in het proces te passen.
- Het huidige ontwerp verlaten en een de
Afb. 13- Verkoopcijfers
verpaktwater in
verzorgingsgebied WBE.

nieuwe procesopzet kiezen: een nieuwe
procesopzet maakt het mogelijk rekening
te houden met ontwikkelingen van de
fysische desinfectie, zoals membraanfiltratie of bodempassages. De mogelijkheden voor WBE om gebruik te maken
van fysische zuiveringstechnieken zijn nu
niet nodig en ook niet economisch. Wij
hebben geen zout- en hardheidsproblcem
en uit de netto-contante-waarde berekeningen voor een aantal alternatieve opties
voor fysische zuivering blijkt dat in dit
opzicht het alternatief A&UB het hoogste
scoort (zie afb. 14).
- Het huidige ontwerp niet realiseren; de
bestaande Berenplaat handhaven: geen
uitbreiding maar alleen technisch innoveren van de bestaande zuivering, dat wil
zeggen investeringen ten behoeve van de
leveringszekerheid en de continuïteit. Er
zal zeker geen sprake zijn van kwaliteitsverbetering van het drinkwater.
U bent natuurlijk zeer benieuwd welke
variant WBE heeft gekozen of gaat
kiezen.
Ik zou het u graag vertellen, maar dat is
nog niet bekend. WBE baseert zijn beslissing op de wensen van zowel huishoudelijke verbruikers als industriële
klanten.

Omzet 'verpakt' water
voor WBE-verzorgingsgebied

Samenvattend: de ideale organisatie weet
wat haar klanten willen qua prijs en qua
produkt. Dit bedrijf, of de bedrijfstak,
heeft hierdoor invloed op de normontwikkelingen en kan daarmee de geschetste
paradoxen doorbreken.
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Toepassing praktijk WBE en
Berenplaat
Hoe gaat WBE hier nu in de praktijk mee
om, vooral voor de Berenplaat. Op korte
termijn moeten uitvoeringsbesluiten
worden genomen voor de toekomstige
drinkwaterproduktie. Hieronder staan
welke uitvoeringsvarianten met verschillende flexibiliteit voor de Berenplaat
mogelijk zijn. Afhankelijk van de inschatting van de toekomstige normontwikkeling en de afzetmarkten zal uit
deze varianten een keuze volgen.
- Het huidige ontwerp compleet
realiseren (A&UB): Berenplaat elimineert
chloor en levert biologisch stabiel water.
De vooruitgang zit hem in de kwaliteitsverbetering en sterk verhoogde leveringszekerheid.
- Een deel van het huidige ontwerp
realiseren; alleen koolfiltratie en UV;
(A&UB - O 3 + Cl 2 ). Berenplaat past
chloor nog toe in de hoofddesinfectiestap,

CBS gegevens,mineraalwater
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VoorWBE-verzorgingsgebied 1994
29l/hh/jr »20.000 mVjr=f 43.000,omzet'verpakt'water:
f 17,2miljoen!

Kostenoverzicht varianten Berenplaat
proces

Afb. 14- Mogelijkheden
WBEtotgebruikfysische
zuiveringstechnieken.

!

netto contante waarde
% tov A&UB

A&UB

100

proces met 60 d.
bodempassage

183

proces met langzame
zandfiltratie

215

proces met
membraanfiltratie

187

1
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A/h. 15 - Waardering
vananten.

Waardering varianten
j Procesalternatief
A&UB
Wensenvandeklant
'gezond'
-desinfectie
- blootstellingnevenprodukten

A&UB
-03
+CI2

+++

+

'lekker'
-reuk/smaak

++

+

'zacht'
- waspoeder/kalkaanslag

+

+

+ (?)

B'pl
bestaand

+

PNEM stoot wateractiviteiten
in Oost-Brabant volledig af

++

+

+
+

'goedkoop'
-waterprijs
'wateropmaat'
- o.a.leveringszekerheid

MF+
of
bod.pass.+

+/.
++

+/-

Een eerste indruk die wij hebben over de
waardering door de klanten van de
verschillende varianten kunnen wij weergeven aan de hand van een matrix, waarin
wij het verlanglijstje van de huishoudelijke
klant hanteren (zie afb. 15).
Afhankelijk van een dergelijke waardering
zal een besluit in ieder geval beter gefundeerd zijn. Of het daardoor ook eenvoudiger wordt is nog maar zeer de vraag.
In ieder geval is voor WBE duidelijk dat
ook produktdiversificatie in deze discussie
een belangrijke rol speelt.
Conclusies
Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat
de waterbedrijven niet op de huidige voet
van produktgerichtheid kunnen doorgaan.
Klantgericht denken en handelen kan de
problematiek helpen oplossen.
In het begin van mijn verhaal heb ik twee
vragen gesteld. Het antwoord zal ik nu
geven en kort toelichten.
Ishet eenplicht van het bedrijfdeklant de
beste kwaliteit drinkwater televeren?
Het antwoord is in principe ja. De klant
heeft echter de vrijheid om mee te
bepalen wat voor hem de beste kwaliteit
is. Dat laatste kan hem niet door anderen
worden opgelegd. Industriële klanten
kunnen en mogen besluiten elders water
te kopen als de prijs of de kwaliteit niet
aan hun eisen en/of wensen voldoet. De
huishoudelijke klant heeft die keuze niet,
en is verplicht het water af te nemen
waarvan door de 'democratische meerderheid' is bepaald wat de kwaliteit en de
prijs moet zijn. Het 'democratisch gehalte'
kan niet anders dan worden bereikt door
goede informatieverstrekking aan en
overleg met consumentenbelangengroepen.
Isdeprijs/kwaliteitverhouding van het
drinkwater in overeenstemming met dewensen
van de klant?

staan voor een zekere toekomst. WBE
pleegt nu veel onderzoek naar de marktkansen van 'water op maat' en zal daarbij
de discussie over klantgericht denken en
produktdiversificatie niet uit de weg gaan.

+/-

Neen. Dat wil zeggen: enerzijds wordt
druk uitgeoefend om de watertarieven niet
te doen stijgen en anderzijds willen de
grootverbruikers hogere kortingen. Het
waterbedrijf moet ervoor zorgen dat
datgene wat de klant krijgt in overeenstemming is met datgene wat de klant wil.
Dat is een tevreden klant en die blijft.
Tevreden stellen hoeft niet altijd gelegen
te zijn in de kwaliteit van het produkt,
maar vooral ook in de prijs. Daarnaast zijn
ook het serviceniveau, onderhoudscontracten, speciale acties zoals het aanleggen
van voorzieningen, enzovoort, van belang
voor de klant. Door tariefsverhogingen
'sec' voelt een klant zich 'afgestraft'.
Samenvattend kan verder worden geconcludeerd:
- dat de risico's bij levenslange blootstelling door rcstprodukten van de desinfectantia in drinkwater, vergeleken met
de risico's bij de dagelijkse inname van
diverse stoffen in overige levensmiddelen,
moeten worden gerelativeerd;
- dat bewust moet worden omgegaan met
de detectie van nieuwe nevenprodukten in
drinkwater en de eventuele toxische
effecten ervan. Het kan toch niet zo zijn
dat water dat al sinds jaar en dag onder de
vigerende normen wordt geleverd, plotsklaps zou moeten worden afgekeurd!
- dat de strijd tegen de ziekteverwekkers
Giardia en Cryptosporidium pas kan
worden geopend wanneer de aanwezigheid in het ruwe water afdoende is aangetoond;
- dat de mogelijkheden voor WBE om
gebruik te maken van fysische zuiveringstechnieken niet nodig en niet economisch
zijn.
WBE heeft de ontwerpfase aangehouden
van het project 'Aanpassing en Uitbreiding
Berenplaat'. Heel toepasselijk met de
afkorting AUB, 'alstublieft', in het teken
van onze klantgerichtheid! Slechts op die
basis kan het project, na realisatie, garant

De PNEM heeft het voornemen de wateractiviteiten in acht Oostbrabantse
gemeenten volledig over te dragen aan de
NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB). Voorwaarde is dat met
de WOB overeenstemming wordt bereikt
over de financiële en sociale voorwaarden
en de gevolgen voor de klanten.
Enige jaren geleden is het provinciale plan
voor de herstructurering van de drinkwatervoorziening vastgesteld. In het plan
is een overdracht van de wateractiviteiten
van de PNEM aan de WOB en de Waterleiding-Maatschappij 'Noord-WestBrabanf (WNWB) voorzien.
West-Brabant
In 1992 is overeenstemming bereikt over
de overdracht van waterlevering in WestBrabant aan de WNWB met instandhouding van de dienstverlening aan de
klanten door de PNEM. Hiervoor is een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten
tussen PNEM en WNWB. Daardoor is het
voor de klanten nog steeds mogelijk zaken
met betrekking tot de waterlevering
tegelijk met die voor elektriciteit en gas via
het PNEM-districtskantoor te regelen.
Deze overeenkomst geldt voor de klanten
in de gemeenten Bergen op Zoom,
Roosendaal en Nispen, Breda, Nieuw
Ginneken, Oosterhout en Waalwijk.
Oost-Brabant
Over een soortgelijke overeenkomst
hebben tussen PNEM en WOB over
waterlevering in Oost-Brabant geruime
tijd onderhandelingen plaatsgevonden.
Gebleken is dat hiervoor geen goede basis
kon worden gevonden. Vandaar dat de
PNEM nu de voorkeur geeft aan volledige
overdracht van de wateractiviteiten op
korte termijn. Dit boven het voortzetten
van de onderhandelingen die geen zicht
bieden op een voor beide partijen werkbare uitkomst.
In Oost-Brabant levert de PNEM water in
de gemeenten Geldrop en Valkenswaard
en sinds de overname in 1993 van
NV Regionaal Nutsbedrijf 's-Hertogenbosch (RNH) ook in de gemeenten
Berlicum, Boxtel, Esch, 's-Hertogenbosch,
Rosmalen en een deel van de gemeente
Maasdonk. (Persbericht PNEM)

