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Zwemmentegende
stroomin?
Consumentenwillenwatermeteen kwaliteitdiepastbijhetgebruik. Ontwerpersvandewaterketen
vooreennieuwbouwwijk willendemilieubelasting minimaliseren.Voorbeidenlijkt huishoudwater
hetalternatie/!Daaromzijnzeinsteedsmeernieuwbouwwijken bereidtebetalenvoorhuishoudwater.Daarmeewordthuishoudwatervoorwaterbedrijven nietalleeneenmilieu-,maarookeen
marktajweging. Deinsteekdiewaterbedrijven daarbij kunnenkiezen, hangtafvandecapaciteit
vandedriukwatennjrastructuur inhunvoorzieningsgebied.InhetkadervanhetbednjjstakonderzoekheeftKiwaopgrondvanhaarervaring bijeenaantal case-studieseenbeslisschemaontwikkeld
datdoorCarleenMesterswordttoegelicht.
DegemiddeldeNederlander wordt
'sochtends wakkerenrektzicheensflink
uit alvorensdedagtebeginnen. Eersteven
naardewc,dansnel theewater opzettenen
voordat hetwater kooktdouchen, tanden
poetsenen alvasteenglaasje water drinken.
Viertypen watermetelkhuneigen
gebruiksfunctie viaéén'distributiekanaal'.
Dewaterklant anno 1995 maaktdus
gebruik vanmeerderetypen waterviaéén
'distributiekanaal' voorzowelhoog-als
laagwaardige toepassingen. Eigenaandeze
tijd isdatdeconsument wilkunnen kiezen
uit meerdereproducten, ietsdat momenteel
maarbeperkt kan.Recente ontwikkelingen
rondom huishoudwater hebbendediscussie
hierover losgemaakt. Menig projectontwikkelaarindewoningbouw*opteert voorde
aanlegvaneentweede 'distributiekanaal'
ofwel huishoudwater. Naast degenoemde
twee'distributiekanalen' viapijpleidingen
kunnen weeenderde 'distributiekanaal'
onderscheiden, namelijk datvande flessen
viademiddenstand.

Milieubesefen portemonnee
Dedrijfveer voordeconsument omde
beschikkingtehebben over andere
producten dandrinkwater endaartussente
kunnen kiezenistweeledigenbestaatuit
hetgroeiend milieubesefendeportemonnee.Zois huishoudwater inde
publiekeopinieeengoedkoopenmilieuvriendelijk alternatief,geschikt voorlaag-

OpbasisvandeNieuweKaartvanNederland
zalNederlandoverruimvijfjaar zo'n1635
nieuwbouwprojectenrijkerzijn.Intotaalgaat
hetom700.000woningen(ajb. i),goedvoor
circa30miljoenm^ huishoudwateropjaarbasis.
H20

waardige toepassingen alswc,wasmachine
en buitenkraan. Deinitiatiefnemers voor
deze'huishoudwaterwens' zijn divers.
Consument enprojectontwikkelaar kunnen
devragendepartij zijn, maarookgemeente,
waterbedrijf riool-enRWZI-beheerders.
Tenslotte kande'water'overheiddewens
voorhuishoudwater uitspreken.Vooral
dezepartijen kanhuishoudwater eenandere
waardehebben.Zoisbijvoorbeeld het
nevenvoordeel duurzaam imagoeenbelangrijke drijfveer voorconsument, projectontwikkelaarenoverheid,sluit hetnevenvoordeelsluiten vandewaterketen vooralaanbij
rioolbeheerder,waterschap enoverheidenis
verhogenvandeleveringszekerheid specifiek vanbelangvoorhetwaterbedrijf De
aardvandekeuzeisgericht opdemeest
milieuvriendelijke oplossing tegeneen
zolaagmogelijk tarief Milieuengeld
zijn dussleutelbegrippen.
Ajb. :
Milieukunnen wconderverdelen
in'groen'en'grijs'milieu.Inhet
'groene'milieu staatdeverdrogingsproblematiekcentraal.Wanneer-centraal
ofdecentraal-de'aantasting'van het
grondwater doordeverschillende
actorenkanworden teruggedrongen,
levertdatmilieuvoordeelop.
Inhet'grijze'milieuspelenvooral
energie-enmateriaalverbruik eenrol;
energiedienodigisvoorzuiveringvan
water,transport naardewijkendistributiebinnendewijk, materiaalverbruik
bijdezuiveringofvoordeaanlegvan
hettransport-endistributiesysteem.
Bovenstaande isteillustrerenaan
dehand vanhet voorzieningsgebied
van tweehypothetische waterbedrijven:

-

Hetenebedrijf levert drinkwater
uirsluitend bereid uitgrondwater.
Binnen hetvoorzieningsgebied bevindt
zicheenfors kanaal.Toenamevande
watervraag bijditbedrijfleidt toteen
grotere'aantasting' vanhet grondwatersysteem.Wanneer nueendeelvan
dewatervraag wordtgeleverd alshuishoudwater bereiduithetovervloedige
kanaalwater, dankanditleidentot
verdrogingsreductie tenopzichtevande
situatie waarin degehelenieuwewatervraaguitgrondwater wordtgerealiseerd.
Hettweedebedrijfmaakt drinkwater
uit halffabrikaat. De hoofdtransportleidingvandithalffabrikaatwater loopt
dwarsdoorhetvoorzieningsgebied.Zou
dit bedrijf halffabrikaat 'aftappen' enna
beperktezuivering als huishoudwater
leveren,dankanmilieuwinst optreden
dooreenafname vanhetgebruik van
leidingmateriaal, chemicaliënenenergie
voor transportenzuivering.

Nu zithiereenadderrje onder hetgras.
Inbeidegevallen geldt namelijk dateen
groot deelvandemilieuwinst tebehalen
valtdoor reductievanenergie-enmateriaalverbruik.Daarmee wordt hetmaximaal
haalbaremilieuvoordeel dusgeografisch
bepaald.Hoegroter deafstand totkanaalof
halffabrikaatleiding, destehogerwordthet
verbruik vanenergieenmaterialen.De
totale milieuwinst neemt dusafmet
toenemende afstand tot dehuishoudwaterbron.Dekosten nemen navenant toe.

Nieuwbouwtot2005
(bron:DeNieuweKaartvanNederland).
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Centrale vraag

voor huishoudwater automatisch dat het
waterleidingbedrijfovercapaciteit genereert.
Dit leidt totextta kosten dooronder andere
leegloopvan het huidig 'distributiekanaal'.

Geldspeelteenbelangrijke rolbij
huidigeentoekomstige investeringen.
Centraalstaatdaarom inbeginseldevraagof
het waterleidingbedrijf optermijn voldoende
capaciteit heeft omaandegesteldevraagte
voldoen.Ondercapaciteitverstaanwedande
benodigdeinfrastructuur en beschikbaarheid
vandebron.Metanderewoorden,kanhet
waterleidingbedrijf methethuidige 'drinkwater-distributiekanaal' optermijn voldoen
aandegevraagde uitbreiding?

Daarstaat het volgende tegenover:
Leveringvanhuishoudwater levertvoor
andereactoren indewaterketen aanzienlijke nevenvoordelen op.Wekunnen daarbij
denken aan ondermeer afname vanverdroging,energiewinst en/ofsluiten vande
waterketen.Dergelijke nevenvoordelen
kunnen opwegen tegendehogere kosten.
Actorenindewaterketen,zoals consument,
projectontwikkelaars of'water'overheid
willen vaakeenbijdrage leverenaande

Conflict?
Alshet antwoord 'ja' luidt, betekent de
aanlegvaneen tweede 'distributiekanaal'

A/b.2:

Beslismodelvoordeelnameaancmhuishoudwaterproject(DW=drinkwaterenHHW =huishoudwater).
gebruiksfuncties van water bij de klant
hoogwaardig

meerkosten. Het waterleidingbedrijf komt
daarmee altijd voordevraagtestaan ofde
nevenvoordelen financieel vertaalbaar zijn.
Isditniet hetgeval,dan ishet beoogdehuishoudwaterproject niet rendabel.Zijn de
nevenvoordelen welingeld uit tedrukken,
dan staatdewegopenom(binnen dewaterketen]budget vrij temaken voorderesterende meerkosten.

Synergie
Luidthet antwoord 'nee',dan moet het
waterleidingbedrijf zorgen voor aanvullende
capaciteit. Het kandaarbij kiezenuit twee
alternatieven, namelijk uitbreiding vande
drinkwatercapaciteit ofaanlegvanhuishoudwatercapaciteit. Kiesthet waterleidingbedrijfvooraanvullende capacireitdoor
leveringvan huishoudwater, dan rreedt
synergiein werkingmits devoordelen in
termen van milieu enenergieevident zijn.
Dat betekent dat huishoudwaterprojecten
alseenvolwaardig alternatief kunnen
worden meegewogen bij het realiseren van
nieuwe capacireit.

•

Voorelkenieuwesituatie moeten op
lokaleschaalzowelmilieuwinst als kosten
en baten worden berekend.Opbasis hiervan
kan het waterleidingbedrijf samen met
andereactoren eengefundeerde beslissing
nemen om met huishoudwater inzeete
gaan ofniet.Vooreenaantal waterleidingbedrijven zijn inmiddels dergelijke cases
doorgerekend. SamenmetNOVEM,R1ZAen
RIONEDmaakt Kiwanogditjaar eenalgemeengeldende 'quickscan',een flexibel
instrument dat per lokalesituatie isin te
vullen endietijdens het afwegingsproces de
consequenties van huishoudwater inbeeld
brengt.
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A/b.3:

Lokaleajwe^jin^ milieuwinst enkosten:aanzetvoor eenjlexibele 'tooi'.

Vraag:kosten &milieu ?

Kndar
input aantal
specifieke gegevens
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Afbakenen
situatie
aantal woningen
gebruiksdoel

Systemen en bronnen
• collectief-individueel
• oppervlaktewater
• kwel
• halffabrikaat
• regenwater
• grijs wate--

Iesysteemselectie
kosten

milieu

Ruim tweejaar zijn dewaterleidingbedrijven nu actiefbetrokken bij ontwikkelingenophetgebied van huishoudwater.De
huidige toepassingen van twee waterkwaliteiten in nieuwbouwprojecten zijn in
feite proeven oppraktijkschaal, omdat vooralsnoginzicht in nut, tisico's,kostenen
wettelijke kadersontbreekt. Endit inzichtis
hard nodigomvoorelkenieuwesituatie een
antwoord tekunnen gevenopdevraagnaar
huishoudwater vandeklant.Deklantdie
eenvormvanmaatwerk wenstdiedewaterleidingbedrijven kunnen leveren vanuit
hun kennis vanenervaringmet het product
water.
Hier ligt een kansomsamen met andere
partners indewaterwereld dejuiste
afweging temaken tussen verschillende
'distributiekanalen' omzode klanten
optimaal tekunnen blijven bedienen. *f
H2O
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