ACTUALITEIT

RESULTATEN BENCHMARKSTUDIE VEWIN

Verschillenonder
waterleidingbedrijven
DebenchmarkstudiediedoorAndersenConsultinginopdrachtvandeVEWINisuitgevoerd,heeftmeer
inzichtverschaftindewijzewaaropdeNederlandsedrinkwatersectorjunctioneert.Destudieree/taan
waardebedrijfsvoering vandeafzonderlijkewaterleidingbedrijvenverbeterdkanworden. EensamenvattingvandeonderzoeksresultatenvonduindevorigeH 2 0;hierondervindtueenverdere uitwerking
vandezeresultaten.
'Water inZicht',zoalshet onderzoeksresultaat isgaan heten, richtzichprimair op
het transparant maken vandeprestaties van
dewaterleidingbedrijven. Omeen volledig
beeld tegevenvande maatschappelijke
functies diede waterleidingbedrijven
vervullen, isgekozenvooreenviertalinvalshoeken:waterkwaliteit, dienstverlening,
milieu en financiën enefficiency. Destudie
kent 19517a l s peiljaar.

Waterkwaliteit
AlleNederlandse waterleidingbedrijven
levereneen drinkwaterkwaliteit die ruimschoots voldoet aandenormwaarden zoals
opgenomen in hetWaterleidingbesluit (zie
afbeelding 1).Dekwaliteir isuitgedrukt in
eenwaterkwaliteitsindex. Deze ontstaat
door een basis van 100indexpunten te
verminderen met deverschillende parametersdiein het water voorkomen. De aftrek
voordegemiddelde kwaliteit wordt per
parameter bepaald aandehand van het
verschil tussen degemiddelde meetwaarde
endenorm zoalsopgenomen in het
Waterleidingbesluit uit 15184ofde richtlijn,
zoalsdieisopgenomen indeVEWINaanbevelingen van 15193. Hoedichter een
gemiddelde meetwaarde bij denorm ligt,of
zelfs denorm overschrijdt, destegroter zijn
het aantal aftrekpunten. De incidentwaarde
wordt bepaald aandehand vandegemid-

deldeduur, degemiddelde impact ende
gemiddelde overschrijding vanhet incident.
Erissprake vaneen ruime marge ten
opzichtevandewettelijke normwaarden en
richtlijnen. Dezeruime margeheeft ener-
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Waterkwaliteit:
-voldoet aan de strengste normen
Waterkwaliteitindex
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Aandestudienamendeel: NVDuinwaterbedrijf Zuid-Holland,NVFlevolandseDrinkwater
Maatschappij,GemeentewaterleidingcnAmsterdam,Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen,
NVNUON,NVPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland,NVWaterleidingmaatschappij voor
deprovincieGroningen,NVWaterwinningbedrijf BrabantseBiesbosch,NVWaterbedrijf
Gelderland,NVWaterleidingFriesland,NVWaterleidingmaatschappij Drenthe,NV
WaterleidingMaatschappij Limburg,NVWaterleidingbedrijf Midden-Nederland,
WaterleidingMaatschappij Overijssel NV,NVWaterleidingMaatschappij 'Noord-WestBrabant',NVWaterleidingmaatschappij Oost-Brabant,NVWatertransportmaatschappij RijnKennemerlandenNVWatermaatschappij Zuid-Holland Oost.
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zijds temaken metdeinenkelegevallen
goedekwaliteit vandebron. Anderzijds
hebben waterleidingbedrijven dezemarge
nodigom(niet) beïnvloedbare fluctuaties in
dedrinkwaterkwaliteit te kunnen
opvangen.
Deverschillen in drinkwaterkwaliteit
tussen waterleidingbedrijven zijn beperkt:
94,3punten alslaagste (WZHO)tegenover
9$,9 punten alshoogstescore(GWG).
Deruwwaterkwaliteit verschilt tussen
deverschillende bedrijven.Alsgevolg
daarvan bestaan ookverschillen indedoor
debedrijven gehanteerdezuiveringsprocessen.Oppervlaktewater alsgrondstof
voordedrinkwatervoorziening bijvoorbeeld
noopt tot relatiefveelzuiveringsinspanningen.
Degemiddelde kwaliteit van hetgedistribueerde drinkwater inNederland voldoet
volledigaan allehuidigenationale en
Europesenormen en richtlijnen. Ookde
recent herziene Europese drinkwaterricht-
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lijn leverrvoordeNederlandse waterleidingbedrijven geenproblemen op.Dit
ondanks het feit dat voorenkele parameters
indenieuweEuropese richtlijn nieuwe
normen zijn gesteld (o.a.bromaat en
trihalomethanen) envooreenaantal parameters deEuropesenormen strenger zijn
geworden (o.a.lood,koper ennikkel).De
strengere loodnorm heeft wel consequenties
voordeinvesteringen enbedrijfsvoering van
dewaterleidingbedrijven dienogloden

aansluitleidingen gebruiken.Volgensde
Europeserichtlijn dient in 2013aande
strengere loodnorm voldaan tezijn.De
Nederlandse waterleidingbedrijven hebben
zichverplicht zomogelijk ditjaar, maar in
iedergevalvoor 2005alleloden aansluitleidingen tehebben vervangen.

Dienstverlening
Meerdan90procent vandeklanten is
tevreden totzeertevreden overhet niveau
vandedienstverlening vanhet waterleidingbedrijf Opbasisvaneen telefonische

afspraken 'opmaat'speelt een belangrijke
rol.

Milieu
Voorhet bepalen vande milieubelasting
isgebtuikgemaakt vaneen pragmatisch
milieu-meetinstrument: de milieugerichte
levenscyclusanalyse volgensdezogeheten
Eco-indicator-methode. Kiwaheeft deze
methodiek gespecificeerd voor toepassing in
dedrinkwatersector. Denadruk ligt hierbij
opdiepunten diesameneen substantieel
deelvandetotale milieubelasting voor hun

Dienstverlening:
- klant is tevreden
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enquête onder circa5200 kleinverbruikers
dierecentelijk contact hebben gehad met
hun waterleidingbedrijf, blijkt dat klanten
dedienstverleningwaarderen met een
gemiddeld tapportcijfer van7,7.Dezebeoordeling isvergelijkbaar metde waardering
dieklanten aan hun energiebedrijf geven
(gemiddeld 7,8)en ispositiever dande
gevraagdebeoordeling vanandere landelijk
opererende ondernemingen (zie afbeelding2].
Deverschillen tussen de waterleidingbedrijven zijn opnieuwgering:van
7,3(GWG)tot7,9(WLF]. Deverschillen
kunnen niet verklaard worden dooreen
structureel kririscher houdingvande
klanren instedelijke gebieden ten opzichte
vanplattelandsgebieden. Verbeteringvande
dienstverlening blijft echter mogelijk.
Ontevredenheid bestaat bij ongeveer
10 procent vandeklanten overdewerkzaamheden vaneen waterleidingbedrijf aan
huis énoverdewaternota.Met namede
beperktemogelijkheid ror het maken van

rekeningnemen:energieverbruik, verbruik
engebruik vanhulpsroffen, chemicaliën en
fütermaterialen endirecteemissies.
Bovendien iseen inventarisatiegemaakt van
deinspanningen vandewaterleidingbedrijven met betrekking rornatuur- en
milieubeheer. Zoisgekeken naardemate
waarin endewijze waarop waterleidingbedrijven afval- enreststoffen nuttig
hergebruiken én naardeinspanningen die
debedrijven leverenophetgebied van het
voorkomen vanverdroging,het instandhouden enverbeteren vandekwaliteit van
deruwwaterbronnen en het beheren van
flora en fauna.
Deverschillen in milieubelasting tussen
waterleidingbedrijven lijken groot:5punten
per kubiekemeter alslaagstescore(NUON]
tegenovet 69 punten alshoogstescore
(GWA)(zieafbeelding 3).Wanneer demilieubelastingvandrinkwater echter wordt
vergeleken met hetelektricireirs-engasverbruik, wordt duidelijk datde milieubelasting indedrinkwatervoorziening zeer
geringis.
Demilieubelasting wordt met name
bepaald door het energieverbruik(81%).
Warerleidingbedrijven meteen hogere
milieubelasting kennen veelaleen grorere
zuiveringsinspanning. Dieverschillen
hangen nauw samen met aldan niet
gebtuiken vangrondwater ofoppervlaktewater.Ookonthatding speelteen belangrijke rol.Demilieubelasting ismet bijna
90procent teverminderen door duurzame
energiein tezetten.Hier hangt dan weleen
prijskaartje aan,wantgroenestroom kost
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Milieu:
- belasting gering, inspanning groot
Milieubelastingsindex(punten perm3)
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door operationele kosten. Belastingen
bepalen ongeveer 12 procent vande totale
kosten, waarbij97procent betrekking heeft
opgrondwaterbelasting. Devermogenskosten enafschrijvingen maken beidecirca
17procent uit vandetotale kosten.

(nog)meer dan conventionele elektriciteit.
Uitgaande vandegemiddelde meerkosten in 1998voorduutzame energie
bedragen deextra kosten vooteen huishouden met eenvetbruik van 130kubieke
metet opjaarbasis tussen defl.2,10en
fl.2,65.
Vanhetdrinkwaterslib en onthardingskorrels isin 1997doorde waterleidingbedrijven circa90procent hergebruikt. Dit
hetgebtuik heeft deafgelopenjareneen
enormevluchtgenomen.Deoprichting van
deReststoffenunie speeldedaarineen
prominente rol.

Detotale kosten vaneenoppervlaktebedrijf (eneenovergrondwatetbedrijf) zijn
hoger dandievaneengrondwatetbedrijf De
kapitaalslasten, vermogenskosten en
afschrijvingen, vanoppervlaktewaterbedrijven zijngroter vanwegehet duutdere
productieproces. Ookdeoperationele kosten
liggen hoger alsgevolgvande benodigde
zuivering.Debelastingen vandeze
bedrijven zijn daarentegen lager.

Tarieven
Duidelijke verschillenzijn waarneembaar indetarieven vandeverschillende
waterleidingbedrijven.Waterbedrijf
Groningen leverdein 1997het goedkoopste
water (fl. 1,52)enDuinwaterbedrijf ZuidHolland het duutste (fl.3,83)(zie
afbeelding 4).Waterleidingbedrijven met
eenrelatiefhogevastecomponent in het
tarief bijvoorbeeld vasttecht ofabonnementstarief), zullen bij beperkteafname een
relatiefhoogtariefperkubiekemeter drink-

Belastingen
Debelastingen lopenstetkuiteen: het
verschiltussen eengemiddeld grondwaterenoppervlakrewaterbedrijf isbijna een
factor 4.Waterleidingbedrijven diegrondwatergebruiken enditdirect verwerken,
betalen perkubieke meter opgepompt water
circa34centgrondwatetbelasting.
Collegabedrijvendievoorgezuiverd opper-

heffingen. Dielopen uiteen van0,5tot
3,7centper kubieke meter.

Vermogenskosten
Ookdevermogenskosten lopen stetk
uiteen:hetverschil tussen dedrie bedrijven
met delaagste kosten endedrie bedrijven
met dehoogste kosten isbijna eenfactor5.
Deomvang van het eigen vermogen
verschilt nogal.Eengemiddeld oppervlaktewaterbedrijf kenteenvetmogensomvang
vanongeveerfl.11,20perkubieke meter,
terwijl vooteengrondwaterbedrijffl.6,65
geldt.

Afschrijvingen
Hetverschilinafschrijvingen tussen de
driebedrijven met delaagstekosten ende
driebedrijven met dehoogste kosten
bedraagtongeveereenfactot 3.Ookhier
bepaalt het bedtijfstype eenbelangrijk deel
dehoogtevan deafschrijvingen. Deafschrijvingen van eengemiddeld oppervlaktewatetbedrijf liggen circa90procenr hoger dan
vaneengrondwarerbedrijf vanwegede
hogereafschrijvingen in het productieproces.Ookdevaaktientallen kilometers
lange transportleidingen bij oppervlaktewatetbedtijven verhogendekosren.

Ajb.4.

Operationele kosten
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Besparing
Efficiencyverbeteringen blijken met
namemogelijk tezijn in het distributieprocesen inde bedtijfsondersteunende
activiteiten.Uitstelvaninvesteringen leidt
natuurlijk ooktoteenverlagingvande
kosten.Datuitstel kanbijvootbeeld bereikt
worden door afstemming vandeinvesteringsplannen metandete waterleidingbedrijven (capaciteitsuitbreiding), f

3,27

D/11 m

watet tekenen.Bedrijven met een relatief
hogevariabeleofvolumegebonden component inhet tariefdaarentegen zullen bij
beperkte afname eenrelatieflaagtarief
kunnen rekenen.
Omdeverschillen indetail te kunnen
verklaren,moetgekeken worden naar de
belastingen,devetmogenskosten, afschrijvingen enoperationele kosten.Meerdande
helft vandetotale kosten wordt bepaald

2,87
2,98
3,17

1
W/HO1

Deoperationele kosten bedragen ongeveer54procent vandetotale kosten.Het
verschil tussen dedriebedrijven metde
laagstekosten endedtiebedrijven metde
hoogstekosten isbijna eenfactor 2.In dit
gevalbepaalt het typebedrijf maar eendeel
vandeverschillen.Dehoeveelheid werknemers enklanten zijn evenbelangrijk. Een
groteregemiddelde drinkwaterafname per
aansluiring leidt tot lagete operationele
kosten perafgeleverde kubiekemeter drinkwater.Veelvandezekostenzijn namelijk
gerelareerd aandeaansluiting, onafhankelijk vandefeitelijke afname.
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vlaktewater infiltreren hebben echter recht
opeenbelastingrestitutievancirca28 cent
perkubiekemeter.Persaldobetalenzedus
circa6centperkubiekemeter.Alsdeze
bedrijven hetgeïnfiltreerde water vervolgensweeroppompen, betalen ookzij grondwaterbelasting.
Naast delandelijke grondwaterbelasting
betalen waterleidingbedrijven provinciale

