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E É N CONTRACTANT REALISEERT O N T W E R P , B O U W
E N EXPLOITATIE

SeattlePublic Utilities
bespaart 150miljoen
gulden op watervoorziening
'150miljoenguldeu besparendooreennieuwinnovatic/aanbestedingscoricept',meldtSeattlePublic
Utilities(SPU)inhetAWWA-journal.SPU bouwteenproductielocatie voordrinkwaterviaeen
Desjgu-Built-Operatc (DBOjaanbestedingscontract.Eencontractorrealiseertontwerp,bouwen
exploitatie.Dewinstwordtbereiktdoorminderwrijvingsverliezcn encommunicatieproblemen
tijdens derealisatie.AanleidingvoorWaterleidingMaatschappijLimburg(WML)enKiwa om
polshoogtetenemenvan desituatie terplaatseenteontdekken welkekansenerzijnvoorde
Nederlandse waterbedrijven.
Hetgaat om eengrote productielocatie
diewordtgerealiseerd voorde drinkwatervoorziening vanSeattleindeVerenigde
Staten.Het artikel trok de aandacht
vanwegeeenopmerkelijke besparing die
men bij deaanbesteding wist tebereiken.
Doorhet nieuwe aanbestedingsconcept
realiseert SPUdenieuwelocatie voor150
miljoen gulden minder dan bijde
vertrouwde aanbestedingsprocedure het
gevalzouzijn geweest.Endat opeenbegrotingvan 350miljoen!
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stallaties inZuid-Limburg.WMLinvesteert
hierin een kleine750 miljoen gulden enelke
kansdiekan leiden tot besparing wordt
bekeken enzomogelijk aangegrepen.

Typisch Amerikaans
SPUisalsdienst vande gemeentelijke
overheid verantwoordelijk voordedrinkwatervoorziening, deinzameling endeverwerkingvanafvalwater. Eenbedrijfdat wij in
Nederland een'waterketen-bedrijf zouden

Debesparingen worden bereikt dooreen
innovatieve vormvansamenwerking tussen
aanbesteder eneenprivaat consortium. Het
nieuweconcept heet DBO, wat staat voor
Design-Built-Opetate.Het komt eropneer
dat ééncontractor deopdracht krijgt omde
locatieteontwerpen, tebouwen envervolgens teexploiteren. Hetgaatdus verder dan
Turn-Key (hetvollediggereed opleveren van
eenproject. DeDBO-contractvorm past in
het rijtje van afbeelding 1.Deze afbeelding
geeft eenoverzicht vanconttactvormen in
depraktijk en deplaats waai verantwoordelijkheden liggen.

Ajb.

WMLenKiwazagen hierin aanleiding
ompolshoogte tenemen vandesituatie ter
plaatse,enomtekijken ofdit concept in
Nederland een kanszou maken.WMLheeft
momenteel een aantalgroteprojecten onder
handen, waaronder het voorraadbekken en
zuivering teHeelentweeonthatdingsin-

noemen.SPUvoorzietSeattlemetzo'n 1,5
miljoen mensenjaarlijks van260miljoen
kubiekemeter drinkwater.
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ningsgebied indebergen in her stroomgebiedvanderivier deTolt.Hetgaat om
oppervlaktewater uit eengoed geconserveerd natuurpark, dat wordt opgeslagen in
tweereservoirs.Hetdrinkwater wordt
zonder verder zuivering naarde consument
gebracht. Degemiddelde consument in
Seattlevindt het belangrijk dat men kan
beschikken over 'natuurlijk' en onbehandeldbronwater. Daterforse hoeveelheden
chloor worden toegevoegd (nadrukkelijk
terug tevinden ingeur ensmaak),doet hier
niets aanaf Indestad ligt een distributienet waar hetwaterzonder tussenkomst
vanpompen zoinstroomt. Hetnet kent
veelreinwaterreservoirs waarvan -endatis
zokenmerkend voordeVerenigdeStaten demeestegewoon open zijn.
Devraagnaar water isenorm. Het
gemiddelde verbruikper inwoner ligt inde
ordevan 550liter per dag. Indezomer loopt
dit optot 750 liter.Eenverbruik dat zo'n
viermaal hoger ligt dan in Nederland.

Verschillen
Erzijn groteverschillen tussen de
drinkwatervoorziening inSeartleen die in
Nederland. In het algemeen staat dieinde
gehele VSopeenkwalitatief lager niveau.
VeelAmerikaanse klanten betrekken het
water voordefeitelijke consumptie vande
supermarkt. Daarnaast schaft een toenemend aantal eigen apparatuur aanvoor
additionele behandeling in huis.Het gaat
om 'point-of-entry' en'point-of-use' appa-

Actuele contractvormen met verantwoordelijkheden.
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DehuidigewatetvoorzieningvanSeattle
istypischAmerikaans.Degrondstofwordt
gewonnen op60tot 100kmvan hetvoorzie-

ratuur dieindemeterkast ofaan het
tappunt wotdengeïnstalleerd.De prijzen
voor leidingwater in deVSzijn weliswaar
laag,inSeattle liggen dezeop r.25gulden
per kubieke meter, maar overdegehele linie
isdeAmerikaanse consument veelmeer
kwijt voorzijn drinkwater dan eengemid-

deldeNederlander.DeAmerikaan moet
immers zijn dure drinkwater kopen bij de
supermarkt.

Cryptosporidium en Giardia
'Gebruik vanoppervlaktewater uit een
natuurgebied, opslagin bekkensenopen
reinwaterreservoirs indestad..',stuk voor
stuk ingrediënten diezorgen datveel
protozoa alsCryptosporidium en Giardia in
het drinkwater voorkomen. Deproblema-

dezevertrouwde wegweldejuiste was. Was
het procesontwerp welvoldoende robuust?
EnkonSPUdeaanbesteding welzelfbegeleiden?Optermijn voorzagmen bovendien
knelpunten voordeexploitatie vanwege het
ontbreken van personeelmet dejuiste certificaten.
Ookophet punt vandeaanbestedingsprocedure waren ertwijfels. Het plan was
omditopconventionele wijze tedoen,

Deproductielocatiewaaropzoveelgeldbespaardis.
tiek rond dezeorganismen staat hooggenoteerd opdeagenda vande Environmental
ProtectionAgency.EPAhoudt toezicht opde
volksgezondheidsaspecten diegekoppeld
zijn aandrinkwater.Decrypto-epidemie
vanMilwaukee ligt nogversin het
geheugen:400.000mensen werden zieken
100mensen overleden.VoorSPUvoldoende
aanleidingom het water tegaan behandelen.Eennieuwezuiveringsinstallatie bij
derivierdeTolt moetonder meer Crypto's
verwijderen, troebelheid verlagen en trihalomethanen (THM's)voorkomen.THM's
ontstaan bij detoepassing vanchloor bij
natuurlijk oppervlaktewater. Denieuwe
installatie krijgt eencapaciteitvan175
miljoen kubieke meter perjaar.
Aanvankelijk washet plan om derealisatieineigenbeheer tedoen.SPUmaakte
een ptocesontwerp enlietpilot-experimentenuitvoerendooreen commercieel
laboratorium. SPUbeschikt niet overeen
eigen laboftechnologische staf Vervolgens
iseenvoorontwerp met kostentaming
gemaakt.

Design-Built-Operate
Gaandederit groeidedeonzekerheid of

volgenseenproceduredielijkt opdeEG
aanbestedingsregels (EG-90/531).Hierbij
wordt eenproject infasen opgeknipt en in
onderdelen aanbesteed.Men krijgt hierdoor
met eengrootaantalverschillende partijen
temaken.Deangst vanSPUwasdaterveel
wrijvingsverliezen en communicatieproblemen zouden ontstaan doorhet steeds
weeroverdragen vanhetproject aaneen
nieuwepartner.Bovendien heeft SPUslechte
ervaringen met het systeem van'low-bidpricing', waarbij delaagsteaanbiederde
opdracht krijgt.Voldoenderedenenomeen
nieuweaanbesteding- encontractvorm te
ontwikkelen, metalsdoelhetgehele project
aanéénenkelepartij uit tebesteden.
Inmiddels ishetTolt-project aanbesteed
volgenseen DBO-constructie.
Marevan Eekeren van Kiwa:"Wij
hebben geconstateerd datSPUonvoldoende
ptocestechnischeexpertise in huis heeft om
zelfstandig eengoed procesontwerp te
kunnen maken.VoorSPUbiedt eenDBOcontract dus ontegenzeggelijk veelvoordelen."SPUfinanciert denieuwe locatie en
wordt tevens eigenaar.Als overheidsdienst
kanSPUgoedkoper over kapitaal

beschikken dan een private onderneming.
Deexploitatie wordt verzorgd doorde
contractot. Partner vanSPUiseen consortium vanCDM(Camp-Dresser &McKee)en
Philip.CDMiseen consultant, Philip een in
deVS bekendeaannemer. Derealisatieis
inmiddels in vollegang.Deoplevering staat
gepland voor2001.

Kansen voor Nederland?
Devraagdringt zichopofDBOookvoor
deNederlandse situatie een aantrekkelijke
contractvorm kanzijn.Jacques Huberts,
algemeen directeur vanWML, ishier duidelijk over:"VoordeNederlandse situatiezal
eenDBO-contract maar weinig toegevoegde
waarde leveren.Uitbesteding viaeenDBO
betekent datje alswaterbedrijf weinig méér
bent dan eendoorgeefluik. Jebeperkt de
eigen taak totdievanfinancier. Jekunrje
afvragen ofje langsdeDBO-wegwel
verstandig omgaat met dewettelijke verantwoordelijkheid dieje draagt voordedrinkwatervoorziening.Eenzwakpunt ineen
DBOisdat het procesontwerp,een cruciale
stap indewegnaar betrouwbaar drinkwater,onderdeel isvande concurrentie
tussen belangstellende contractors.Het
procesontwerp tikt door indeaanbiedingsprijs enisdusselectiecriterium bij deaanbesteding."
WMLisvoorstander vanhet inschakelen
vandeprivatesector bij deuitvoeringvan
haar publieke taak(dedrinkwatervoorziening),maar kiestervoorde kernactiviteiten
(o.a.hetontwerp van zuiveringsprocessen)
in eigenhand tehouden. WMLbeschikt,
zoalsveelwaterbedrijven, overeeneigen
technischestafmet kennisvanzaken.Het
stelt haar instaatom sturend opte treden
richting marktpartijen diededienstverleningvoorWMLverzorgen en projecten
vormgeven.
"Dedrinkwatervoorziening in
Nederland isgoedgeregeld en behoort tot
debesteindewereld.Inwelkelanden kunje
nogmeer zorgeloos water uit dekraan
drinken, dat bovendien lekkersmaakt.De
organisatie vandesector,meteen kwalitatiefhoogwaardig onderzoek op bedrijfstakniveau,heeft mededebasisgelegd onder her
hogeniveau vandrinkwatervoorziening wat
wij inNederland kennen", aldusJacques
Huberts, f
Jacques Huberts, Waterleiding
Maatschappij Limburg
Marevan Eekeren, Kiwa N.V.,
Onderzoek en Advies
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