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Schottentussendrinkwater,rioleringen
afvalwaterzuivering
gaanverdwijnen
AlexanderVosdeWaelalswaarzegger.
Nadatalvelejaren isgepraatoverintegraalwaterbeheerennutennoodzaakvaneenintegraalwaterketenbednj^gaat heternude komendejarenechtvan komen.Alofnietonderinvloedvandedreigende
marktwerking,stappendrinkwater-enafvalwatersectoroverdeoudescheidslijnen heen. NieuweinitiatievenalsdeE-ivaterBVvanWaterleidingMaatschappij LimburgenZuiveringschapLimburgen
deovernamevanderioleringvan degemeenteGaasterlân-SleatdoordeWaterleidingFrieslandzijn
haarscheurtjes indehistorischbestaandeschottenendevoorbodenvanheteindevandetraditionele
taakverdeling tussenwaterleidingbedrijf gemeenteenwaterschap.Datzijndeconclusiesvande
5i £vakantiecursusinDrinkwatervoorziening dieopgjanuari j.1.plaatsvondaandeTUDelft.
Prof.ir.Hans vanDijk leiddededagin
met deconstateringdatdecollegezaalmet
285 deelnemers weerhelemaal volzat.Jaar
in,jaar uitkomen (dezelfde] ongeveer280
mensen naarhetnieuwjaarssymposium van
dewaterwereld.

bijdeenergie-,gas-enkabelbedrijven verandert hettraditionele overheidsbedrijf in
eenechteonderneming.Ditbetekent voor
het bedrijfeengrotecultuuromslag, diecreatiefaangepakt dient teworden.Omditte
bewerkstelligen iseeninteger ensterk
leiderschapeennoodzaak.
Ir.AlexanderVosdeWael
(WZHOjgingvervolgensinopde
dilemma's vaneen veranderend
waternutsbedrijf vanuitzijn achtergrond alswaterleidingdirecteur.Een waterleidingbedrijf
anno 1999moetvooruitzien,problemen voorzijn. Hiervoor wordeninstrumenten als trendanalyses,extrapolatie, managementrappportages,etc.gebruikt.Maar
dezeleverensomsgeenbetere
resultatendandeinhetverleden
vaakgebruikteglazenbol,dieVos
deWaeldemonstratiefhadmeegebracht.TotslotbelichtteVos de
Waelenigedilemma's waarmee
BijMonopolykadenwealdateenfusievanwaterleiding- n
elektriciteitsbedrijfmeeroplevert.
hij als waterleidingdirecteur
geconfronteerd wordt:deverschillendevisiesvandeministeStrategische ontwikkelingen
riesvanEconomischeZaken,Milieuen
Waterstaat,waardoor hetoverheidsbeleid
Degemiddelde levensduur vaneen
onduidelijk is,desamenwerkinginde
bedrijfis 15jaar,hoeoverleeft eenwaterleiwaterketen waarbij depraktijk vooruit loopt
dingbedrijf? wasdeeerste vraagdiedr. Ivo
opdewetgeving,deacceptatiedoordeklant
Callens(Robertson Consulting) deaanwezivaneencommercieelwaterleidingbedrijf en
gen voorlegde.Watisdeplaatsvanhet
deconsequenties vandeze veranderingen
waternutsbedrijf indemarkt enhoegaan
voordewerknemers.
wehierorganisatorisch meeom?Netzoals

Full-service waterbedrijf
Zijn innovatie, klantgerichtheiden
kostenefficiency eenprivilegevanvrije
marktpartijen? Geenszins,steldedrs. Gieljo
vanNuland (Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabantj. EenNVdieoparmlengteafstand vandeoverheid functioneert
kanjuist eencompleter pakketvandiensten
enprodukten ontwikkelen dandevrije
marktpartijen. VanNuland onderbouwde
dezestellingdoordeontwikkelingen bij
WNWBteschetsen.Hetkarakter vandit
bedrijfis deafgelopenjaren ingrijpend veranderd.DeWNWBvoelrzich momenteel
verplichtomhogeeisentestellenaanklantvriendelijkheid, innovatieen milieubewustzijn. Omaandezeeisentevoldoen is de
interneorganisatieveranderdenworden
meerdereproducten endiensten op maat
geleverdaandeklant.Daarnaast wordtmet
anderenutsbedrijven alshetHoogheemraadschapvanWest-BrabantendePNEM
nauw samengewerkt. Hoewel nogslechts
zevenprocent vandeomzetdoordenieuwe
diensten wordtgegenereerd, levertditeen
hogeklanttevredenheid op.

Wat wilde klant?
Opéénvandeprodukten dieeen veranderend waterbedrijfkanleveren,hethuishoudwater, werd ingegaan door ir.Dimvan
Rijsbergen (Waterleidingmaatschappij OostBrabant).Hijsteldedathuishoudwater'in'
is.Indekomendevijfjaar kannamelijk een
jaarlijkse afzet van(maximaal]30miljoen
kubieke meter innieuwbouwwijkengerealiseerdworden.Maarhoestelteenwaterleidingbedrijf zichoptegenover deklantdie
huishoudwater wil?VanRijsbergen gingin
opeenaantalaspectenvan huishoudwater
aandehand vanprojecten diereedsinuitvoeringzijn.Ophetgebiedvanveiligheid
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enkwaliteit van huishoudwater zijn erdoor
debedrijfstak insamenwerking met
Rijksinstituut voorVolksgezondheid en
Milieu richtlijnen vastgesteld.Ophet
gebied vanfinanciën kangesteldworden dat
dezeafhankelijk zijn van plaatselijke
omstandigheden.Demilieuwinst vanhuishoudwaterprojecren isooksterk afhankelijk
van lokale factoren.

Leidsche Rijn
Eénvandeprojecten diedoorhet ministerievanVolkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordeningen Milieu geselecteerd zijn in het
programma Water indestad ishet project
LeidscheRijn.Opdit project werd ingegaan
door ir.ChrisBruggink (Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland). LeidscheRijn isde
grootsteVINEX-locatievanNederland met
in totaal 30.000woningen (evenveelals
Leeuwarden),diedekomende 20jaar
gebouwd worden.Detotalehoeveelheid te
leverenwarer bedraagt vijfmiljoen kubieke
meter perjaar waarvan ongeveer de helft
huishoudwater. Doordar deWRK-leiding
aanLeidscheRijn grenst, dient dit waterals
bron voor huishoudwater. Bijdit onderzoek
isgekeken naargezondheids-en esthetische
aspecten.Maar ookisdepraktische haalbaarheid van leveringvan huishoudwater
bekeken.Hoeworden deleidingen uitgevoerdenhoeworden foutieve aansluitingen
voorkomen? Eenander aspect isdecommunicatiemet deklant,hoeervaart de klant
hetgebruik vanhuishoudwater? Hiervoor is
eengroots opgezet informatieoffensief
gestart.Deptoefmet huishoudwater duurt
nogtot 1 april vanditjaar, waarna besloten
wordt ofhuishoudwater aande nieuwbouwwijk inzijn geheelgeleverdgaar
worden.

Van achterstand naar voorsprong
Burgemeester WiebePitlo,deburgemeester dienooit opvakantiehoeft, zoals hij
zelfzei, ging in opdeontwikkelingen inde
waterkeren inzijngemeente.Pasin1959
werden delaatsteplaatsen vandegemeente
aangesloten ophetwaterleidingnet, een
twijfelachtige eer.Indiejaren werd het
afvalwater ophet 'strontplein' verzameld en
doordegemeentelijke medewerkers naar
eldersvervoerd voorverwerking.In 1985 was
70procent vandewoningen opderiolering
aangesloten. In 1995 isdoordegemeente aan
Waterleiding Friesland gevraagd watde
mogelijkheden warenvooreen financieel
waterspoor (ofwel devervuiler betaalt).Maar
ookdemogelijkheden vooreen technisch
waterspoor zijn besproken.Vorigjaar isher
beheer van herrioleringssysteem overgedragenaanWaterleidingFriesland.De
ervaringen tot nu toezijn goedende
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Dijkgraaf Van derVlist.

jaarlijkse verhoging vanderioollasten met
10gulden isditjaar zelfsuitgesteld. Gesteld
kanworden datdegemeente haar achtetstand heeft omgebouwd toteen voorsprong
endatdeuitdaging nu ligt bij bestuurlijk
Nederland omhetvoorbeeld vande
gemeenretevolgen.

lasten.Dit kangebeuren door bijvoorbeeld
afkoppelen vanherregenwater enschaalvergrotingvande afvalwaterverwerking.
Samenwerking indeketen isvolgensVan
derVlisrdeuirdaging alsanrwoord ophet
libetaliseringsstreven enzoals hij stelde,
dezeuitdaging is niet vrijblijvend.

De ambities van een regionale
(afvaljwaterzuiveraar

Economische grondslagen
marktwerking

Opdeuitdaging vande burgemeestet,
wetdingegaan doordijkgraafir.Hansvan
derVlisrvanUitwaterendeSluizen in
HollandsNoorderkwartier. VanderVlist
verreldedat indewereld vande afvalwaterzuiveraars dehouding tegen het ketenbeheetdeafgelopenjaren isveranderd van
defensief naar pro-actief.Om marktwerking
tevoorkomen dient dezuiveringswereld de
komendejaren eenaantalresultaten teboeken.Alseerstemoet inde zuiveringswereld
eengrotere financiële transparantie tot
stand komenendient binnen het bedrijf
eencultuuromslag plaarstevinden, waarbij
eengroteinspanning vanhet huidigepersoneelgevraagd wordt.Tentweede moet het
zuiveringsbedrijfaandezelfde eisenvoldoen
alszij aandebedrijven in hun waterschap
stellen.Het waterschap zal iso-gecertificeerd
moeten worden enzaleenjaarlijks milieuverslagopmoeten stellen.Daarnaast zullen
bedrijven moeten samenwerken om te
komen tot minimalisatie vande milieu-

Marktwerking issinds korteenveel
gebruikte term indenurssector.
Verregaandevormen vanmarktwerking zijn
in deenergie-en telecommunicatiebranche
alingevoerd. Hoemarktwerking inde
watermarkt een optimaal resultaat voorde
klant kanoplevetenwerd uitgelegd door
drs. ElberrDijkgraaf vandeErasmus
Universiteit Rottetdam.Uit zijn verhaal
kwam naar vorendat door deoverheid aan
dewatermarkt eenvijftal doelen gesteld
worden,namelijk kwaliteit, leveringszekerheid,verdrogingsbestrijding, milieuzorg en
kosrenbeheersing.Aandeeerstevier doelen
wordt doordewarerwereld voldaan.Het
vijfde doel,dekosten,staatin dewaterwereld nognierprimair.Ineendoor
Dijkgraaf opgesteld rapport voor
EconomischeZakennaardeinvloed van
marktwerking werdgeconcludeerd datvoor
dewaterwereld opdekorretermijn hetverstrekkenvanmeerinformatie voldoendeis
omdekostenefficiëntie indewaterwereld te

bevorderen.Dijkgraaf slootzijn verhaalaf
door tebekijken wat degevolgenzijn van
invoeringvandeuiterstevormvan marktwerking.VolgensDijkgraaf kunnen danalle
doelen vandeoverheidwelgehaald worden.
Deverdergaande ambities vandewaterleidingbedrijven met betrekking totdevier
genoemde aspecten worden echrer niet meer
gehaald.Eenvergaande marktwerkingis
dan ookongewenst, steldehij.

Een milieu-economische
beschouwing
Prof ir.EkkovanIerland (Landbouwuniversiteit Wageningen)ging in zijn
verhaal inopdemogelijkheden dieer zijn
binnen demilieu-economie om te komen
tot deoptimale variant.Dewatermarkt faalt
ophetgebied vanmarktwerking door her
monopolistische karakter,deexterne factoren (verdrogingenenergieverbruik) en het
feit dat deeigendomsrechten vanwater niet
duidelijk bepaaldzijn. Indemilieu-economiezijn erdiversemogelijkheden (direcre
regelgeving,heffingen, subsidies, voorlichtingenhetdoorbreken van monopolies)
aanwezigom het falen vandemarkt te
corrigeren. Instrumenten dienogniet toegepast wordenzijn verhandelbare emissierechten enstatiegeldregelingen. Deverschillendepartijen indewaterketen zijn zich
ervan bewust dat samenwerking indeketen
het belangrijkste onderwerp voordekomendejaren is.Deverdelingvandeinvesteringskosten overdeverschillende actoren is
echter nietgelijkmatig. Inzet van milieueconomischeinstrumenten kan helpen bij
het realiseren van de waterketen.

Nieuwjaarsborrel
Tijdens deafsluitende nieuwjaarsborrel
wasmen unaniem vanmening dateenverderesamenwerking indewaterketen bevorderd moet worden.Indit verband pastook
desuggestievandedecaan vanCiviele
Techniek omvolgendjaar de Vakantiecursus
inDrinkwatervoorziening te combineren
met deVakantiecursus inRioleringen
Afvalwaterbehandeling.
Debundelvande51eVakantiecursus 'm
Drinkwatervoorzieningtsverkrijgbaarbij het
secretariaatvandeVakantiecursusin
Drinkwatervoorziening,(015)2787894,email:
vc.drinkwaKr@ct.tudel/t.nl f
Foto's:M. Nederlof
met dank aan Hans van Dijk en
Jasper Verberk
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Nieuweontwikkelingen
Eendagvoorde51eVakantiecursusinDrinkwatervoorzieningvondaandeTUDelftde
18evakantiecursus inRioleringenAfvalwaterbehandeling plaats.Deeerstevakantiecursusinde
seriewerdgeorganiseerd in1966, dezeventiendeenvoorlaatste in15182. Nu isna17jaarafwezigheidopinitiatie/van dehooglerarenWiggers(riolering)enVan der Graaf(ajvalwarerbehandeling)
devakantiecursusnituw leveningeblazen.
Doelvandevakantiecursus iseen
podium tebieden om nieuwe ontwikkelingentekunnen etaleren,zoweltechnischeals
beleidsmatige. Ineenontspannen sfeer
kwamen daarom uiteenlopende onderwerpenophetgebiedvanrioleringen afvalwaterbehandeling aandeorde.Nieuwe ontwikkelingen diedeelsbinnen endeels buiten deTUDelft plaatsvonden.De 18evakantiecursus wasniet alleen bedoeld om inzicht
tegeven indenieuweontwikkelingen opde
beide vakgebieden, maar ookom eenbrug te
slaan naardevoorlaatste cursus.

liggen kwamen niet alleennieuwezuiveringstechnieken op,maar veranderde ookde
samenstellingvanin-eneffluent. "Voorde
nabije toekomst lijkt vooralhet begrip
'ander water' van belang.Effluent isdan
niet langereenafvalproduct, maar een
product met waardedatalsgrondstofkan

Devakantiecursus werdgeopend door
dedecaanvandefaculteit CivieleTechniek
enGeowetenschappen profir.HenkJan
Overbeek.Inzijn openingswoord wees hij
opdetoenemende integratie binnen de
kleinewaterkringloop enhiermee opde
binding tussen debeide vakantiecursussen.
Optermijn zaghijzelfs demogelijkheid om
detweecursussen volledigteintegreren (zie
ookhet verslagvande51 Vakantiecursus in
Drinkwatervoorziening).

Een vogelvlucht
Indejaren zestignam de verontreiniging vanhet oppervlaktewater sterktoe.
Volgens profir.JaapvanderGraaf(TU Delft/
Witteveen+Bos)groeidedaardoor ookde
aandacht voorde afvalwaterproblematiek:
degeboortevande afvalwatercursus.
Tijdens deeersre 17jaar vandecursus kwam
debehandeling vanafvalwater steeds verder
opgang.Ophet moment datdevakantiecursuscyclus in 1982stokte,stokten nietook
deontwikkelingen ophet vakgebied. De tijd
tussen 1982ennu isvooraldetijd vande
techniekengeweest(optimalisatieen nutriënrenverwijdering). Vervolgens kwam de
afgelopenjaren het begripduurzaamheid in
debelangstelling testaan(DTO).Ditbetekendemeer aandacht voor verdergaande
behandeling vanafvalwater en opwerking
vanzuiveringsslib.Indejaren dieachter ons

Dagvoorzitterprof.Wiggers.

dienen voorandere toepassingen: bijvoorbeeldvoorproceswater, huishoudwater of
grondwatersuppletie", aldusVander Graaf

Oude waarheden, nieuwe wegen
Naast technische ontwikkelingen heeft
het vakgebied ookbelangrijke beleidsmatige
ontwikkelingen doorgemaakt. Overdeze
onrwikkelingen verhaaldeprofir.JanKop
(emeritus hoogleraarTUDelft) indetweede
lezingvandedag.DereedsdoorVander
Graafgenoemde verslechterde waterkwaliteit inhet begin vandezestigerjaren leidde
H2O
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