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Dckostprijzenvandrinkwaterlopensterk uiteen.Dekostprijsvanlietenebedrijfkanmeerdanhet
dubbelevanhetanderezijn.Devraag naardeoorzaak vandekostprijsverschillen wasvoorde
COCLUWA(een samenwerkingsverband tussendegrotcrestreekwaterleidingbedrijven)aanleiding
totdeontwikkeling vaneenbednjfsvergelijkend model,bestaandeuiteensamenhangendcomplex
vankengetallen metbetrekking totkostenenalgemene bedrijjskenmerken.
Analysevandcgegevensverzamelingen die
indeafgelopen reeksvanjaren uitditmodel
werdenverkregen,heeft inzicht gegeven inde
factoren diedeverschillen inkostprijs tussen
debedrijven veroorzaken.Ee'nvandie factoren
isdematevanverstedelijking vanhet
voorzieningsgebied. Inditartikel wordtde
gedachtengangvandieanalysegevolgd.
Kostprijs
Eenkostprijs isdeverhouding tussentwee
waarden.Dekostprijs vandrinkwater bestaat
uit dekostenvanhetbedrijf,gedeelddoorde
hoeveelheid waterdiedaarmeewerdgemaakt
endieaandeafnemers werdverkocht,deafzet.
Deanalysevandekostprijs isdaaromuitgevoerdopafzonderlijk dekosten,en afzonderlijkdeafzet.
Debeidekanten vandekostprijs,de
kostenendeafzet, werden elkaaneenderde
gegevengemeten.Alsderdegegevenwerdde
dichtheid vanhet leidingnet ingebracht.Met
dedichtheid vanhetleidingnet wordtdeverhoudingbedoeld tussen hetaantalaansluitingenendelengtevanhet leidingnet.
Praktisch uitgedrukt:dedichtheid vanhet
leidingnet ishetaantalaansluitingen perkilometer hoofdleiding.Dedichtheidvanhet
leidingnetkanookwordenomschreven alsde
matevanverstedelijking vanhet
voorzieningsgebied.Hoemeer aansluitingen
perkilometer hoofdleiding,dushoedichterde
aansluitingen bijelkaarliggen,hoeverstedelijkter hetvoorzieningsgebied is.Inzijn uiter-

stensteltdenetdichtheid hetplatteland
tegenoverdestad.Ophetplattelandliggende
aansluitingen verspreid,indestad liggenze
naastelkaar.
Kosten, afzet en hoofdleidingnet
Wordendebedrijven naaroplopendenetdichtheid,datwilzeggennaardematevan
verstedelijking gerangschikt,enworden hun
kostenenafzet naardemaatvandienetdichtheid,datisper kilometer hoofdleiding, uitgedrukt,dan blijken
verbanden tebestaan
tussen kostenenverstedelijking entussenafzet enverstedeHoeveelheid
lijking.Degrafiek
;r km hoofdlaiding
geeft vandieverbandendetrends.
Dekostenen
afzetcoördinaten
staanniet afgebeeld,
Grajiek1
maarbevindenzich
rondomdetrendlijnen, diedaarzijnneergelegd,waardesomvandekwadratenvande
afwijkingen tussendielijnen endecoördinatenzokleinmogelijk is(hetprincipevande
kleinstekwadraten).
Destatistischewaardevandetrend,dat
wilzeggendematewaarindecorrelerende
grootheden metelkaarsamenhangen, wordt
ineencoëfficiënt (R2) uitgedrukt.Hoedichter
dewaarnemingen bijdelijnliggen,hoehoger

Samenvatting
Dekostprijsverschillen tussendebedrijven wordennietalleenbepaalddoordekostenendespecifiekbedrijfseigen kostenfactoren. Dekostprijs isderesultantevankostenenvanafzet.Dekostprijsverschillenworden medebepaalddoorverschilleninafzetniveau. Eenderdeelementis,dat
dekostprijsverschillen wordenbeïnvloeddoordematewaarindevoorzieningsgebieden zijnverstedelijkt. Hoeverstedelijkter hetvoorzieningsgebiedis,hoehogerdekostprijsvandrinkwateris.
Dekostprijs vandrinkwater is,integenstellingtotwatvaakwordtgedacht,indestadhogerdan
ophetplatteland.

decoëfficiënt. Liggenallepuntenpreciesopde
lijn, danisdecoëfficiënt 1,c.q.isereenverbandvan 100 procent tussenbeidegrootheden.
Hoehogerdecorrelatie-coëfficiënt, hoegroter
dekansopeensignificant verband tussende
gegevensopdex-eny-as.

Afzet
Deafzet toonteennauwverband metde
dichtheidvanhetleidingnet (92procent).De
afzetcoördinaten liggenmerendeelsvlak
bovenofonderdetrendlijn. Decoördinaten
wijken weinigvandetrendlijn af Erbestaat
eennauwverband tussendegegevensopdexeny-as.Hoedichterdeaansluitingen bij
elkaar liggen,oftewel hoeverstedelijkter het
voorzieningsgebied is,destegroterdeafzet
perkilometer hoofdleiding.Datverbandis
evident.Elkeaansluiting meer,voegtafzettoe.
Dezevanzelfsprekendheid gaatechter bij
sommigebedrijvengepaardmetgrotere afwijkingenvandetrend.Bijsommige bedrijven
ligtdeafzet duidelijk bovende trendlijn.
Eenafzetbovendetrendbetekenteen
relatiefhogeafzet. Enomdatdekostprijsde
delingisvandekostendoordeafzet, heeft een
relatiefhogeafzet eenomlaagdrukkend effect

Kosten

Bedrijven involgorde van oplopende netdichtheid. cqverstedelijking

opdekostprijs.Omgekeerd houdt eenafzet
diebenedendetrend ligteenrelatiefhoge
kostprijs in.
Kosten
Ookdekostenhouden verband metde
dichtheidvanhetleidingnet.Hetverband
tussennetdichtheid enkostenkomtechter
mindersterknaarvorendan tussennetdichtheidenafzet (destatistischewaardevan
dekostentrend islager).Deafwijkingen vande
kostentrend zijngrilligerdanbijdeafzettrend.Daarisredenvoor.Afzetfactoren zijn
externegegevenheden,doordebedrijven
nauwelijks metzelfstandig eigenbeleidte
beïnvloeden,terwijl aandekostenkantookde
eigen,internebedrijfskeuzen eenrolspelen.
Bedrijfskeuzen kunnenkosteneffecten veroorzakendiehetverband tussenkostenennetdichtheidlossermaken.Datdiffuser verband
tussendekostenvanhetbedrijfendedichtheidvanhetleidingnet komttotuitingin
hevigerafwijkingen vandekostentrend.
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Overigens geldt, dat wanneer typisch
stadse waterleidingbedrijven inde vergelij-

Trendafwijkingen in hoeveelheden per k m hoofdleiding

king worden betrokken, de statistische waarde
van de kostentrend die van de afzettrend

Bedrijf

1

2

3

4

5

6

7

8

p

nadert. Kosten- en afzettrend zitten dan tegen
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voorbij.
Bedrijven met een kostenniveau van

Afzet

boven de trend zullen een relatiefhoge kostprijs laten zien (tenzij daar een relatief hoge

V.l.n.r. oplopende netdichtheid tussen 30en 100.

afzet tegenover staat).Omgekeerd: benedentrendmatige kosten, kosten die lager liggen

Tabel 1

dan de trend, geven een relatieflage kostprijs.

Kosten, afzet en verstedelijking
Deafzet en de kosten nemen toe met de

stijgt met de mate van verstedelijking. De

de kosten van bedrijf 8zijn relatief hoog,

grondtoon, het basisgedrag van de drink-

waardoor de kostprijs van bedrijf8

mate van verstedelijking, zoals degrafiek laat

waterkostprijs is,dat deze toeneemt met de

omhoog gaat;

zien.De toename van de afzet isechter minder

mate van verstedelijking. In de stad ligt de

de afzet van bedrijf 1 isrelatieflaag, waar-

sterk dan die van de kosten. De bedrijven

kostprijs van drinkwater hoger dan op het

door de kostprijs van bedrijft omhoog

tonen een stijging vande kostentrend met 135

platteland.

gaat;

procent, en van de afzet met 80procent (invoe-

De kosten en de afzet van de bedrijven

ging van stadse bedrijven geeft een groter ver-

liggen boven ofonder de trendlijnen. De afwij-

waatdoor de kostprijs van bedrijf 8omlaag

schil).

kingen tussen enerzijds de kosten en de trend-

gaat.

Voorde oorzaak van dat groeiverschil kan

kosten en anderzijds de afzet en de trendafzet

De kostprijsverschillen worden veroor-

gewezen worden op het gedrag van de kosten

laten zien in welke mate de kosten, danwei de

zaakt door verschillen in netdichtheid, door

en deafzet per aansluiting. Ingrafiek gebracht,

afzet kostprijsverschillen veroorzaken. Worden

boventrendmatigc danwei benedenttend-

geven de kosten per aansluiting een optisch

dieafwijkingen berekend, dan resulteert een

matige kosten en door boventtendmatige dan-

licht stijgende trendlijn bij toenemende ver-

beeld dat er als in de tabel uit kan zien.

wel benedentrendmatige afzet.

stedelijking. De statistische waarde van die

De tabel geeft de mate waarin de kosten-

Het aandeel van de netdichtheid, van de

trend isechter nauwelijks vijfprocent. Con-

en afzetniveaus afwijken van hun trendni-

kosten en van de afzet in de kostptijsverschil-

clusie lijkt tezijn, dat de kosten per aan-

veaus. Bij sommige bedrijven liggen die afwij-

len tussen debedrijven varieert, maar meestal

sluiting onafhankelijk zijn van stad ofplatte-

kingen niet in deeerste plaats bij de kosten,

isde invloed van de kosten groter dan van de

land. In destad zijn de kosten per aansluiting

maar bij de afzet.

afzet en van de netdichtheid.

niet hoger oflager dan op het platteland. In
elk geval biedt het gedrag van de kosten per

Het aandeel van de afzet en van netdichtBedrijf 2bijvoorbeeld heeft een vrijwel

heid varieert van enkele procenten tot circa30

aansluiting geen aanknopingspunt voor de

trendmang kostenniveau, maar een lage afzet.

procent elk, tetwijl het aandeel van de kosten

nog al eens uitgesproken gedachte, dat de

De afzet ligt 700m 3 beneden de trendlijn van

in de kostptijsvetschillen tussen de40en de90

bedrijfskosten per aansluiting op het platte-

deafzet. De kostprijs van bedrijf 2isdan rela-

procent kan liggen.

land, wegens degrotere spreiding, hoger zou-

tiefhoog, niet vanwege hoge kosten, maar

den zijn dan in de stad.

wegens de lage afzet. Omgekeerd ligt de kost-

Het aandeel van de kosten in de kostptijs-

prijs van bedrijf 7relatieflaag, niet in de eerste

vetschillen kan verder worden geanalyseerd,

een visueel duidelijk dalende lijn. Destatisti-

plaats omdat de kosten laag zijn, maar omdat

door de trendanalyse ook toe te passen op

sche waarde van de trend is40procent. Niet

de afzet hoog is.Bij andere bedrijven liggen

(groepen) kostensootten en op bedrijfsproces-

sterk, maar wel hoger dan bij de kosten. Wordt

die afwijkingen juist wel in de eerste plaats bij

sen ofsectoren (als productie, distributie, ver-

daarbij bedacht dat steden eerder dan dorpen

de kosten.Zo heeft bijvoorbeeld bedrijf4 een

koop,sectot algemeen).De facroren die de

meer kleine woningen hebben (bijvoorbeeld

normale (trendmatige) afzet, maar de kosten

kosrprijsverschillen aan de kostenkant van de

flatappartementen), dan lijkt de veronder-

zijn relatief laag.Dat bedrijf heefr een lage

kostprijs veroorzaken worden aldus gelokali-

stelling aannemelijk, dat de afzet per aan-

kostprijs, niet vanwege een hoge afzet maar

seerd, benoemd en gekwantificeerd.

sluiting daalt naarmate de verstedelijking toe-

wegens lage kosten.

Daarentegen geeft de afzet per aansluiting

neemt.

Worden bedrijven aldus met elkaar verge-

Oorzaken kostprijsverschillen

Zo blijkr een bedrijf een relatiefhoog kostenniveau te kunnen hebben als tesultante

leken, dan ontstaat een ontleding van de kost-

van tegengestelde posities:lage petsoneelskos-

prijsverschillen. Bijvoorbeeld tussen de bedrij-

ten in bijvoorbeeld de sectot distributie; hoge

ven 1 en 8.Van bedrijf 1 ligt het kostenniveau

vaste kosten in decategorie productie.

1200gulden en de afzet 900m s beneden de

Natuurbeheer ofgrond(water)bescherming, en

nemen toe naarmate de aansluitingen dichter

trend. Bij bedrijf 8liggen beide waarden boven

directe ofindirecte oppervlaktewaterverwer-

bij elkaar liggen.Deling van de trendkosten

de trend. Deeffecten opde kostprijs van deze

king zijn andere factoren van kostprijsver-

door de trendafzet geeft de trendkostprijs.

bedrijven zijn:

schillen. Relatiefvaakzijn de kosten van

Detrendlijnen geven de trendkosten en de
trendafzet van de bedrijven. De trendlijnen
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de afzet van bedrijf 8is relatief hoog,

Omdat naarmate de aansluitingen dichter bij

de netdichtheid van bedrijft is lager dan

afschrijving en rente oorzaken van die ver-

elkaar liggen, de trendkosten sterker stijgen

van bedrijf 8,waardoor de (trend)kostprijs

schillen. Bijsommige bedrijven zijn deze (zeer)

dan de trendafzet, stijgt de trendkostprijs met

van bedrijft lager is;

laag, bij andere hoog tot (natuurlijk: relatief)

die mate van dichtheid. Hoe dichter de aan-

dekosten van bedrijft zijn relatieflaag,

zeet hoog. Wellicht komen de achterliggende

sluitingen bij elkaar liggen, hoe verstedelijkter

waatdoot de kostprijs van bedrijft omlaag

oorzaken hiervan in de lopende VEWIN-

het voorzieningsgebied. De trendkostprijs

gaat;

benchmarksrudie naar voren, f
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