ACHTERGROND

E E N ARTIKELENREEKS OVER T R E N D S DIE DE SECTOR ZULLEN
BEÏNVLOEDEN

De drinkwatersector
moetlerenomgaan met
onzekerheden
Komendnajaargaandewaterleidingbedrijven vaststellenwelkekenniszijindekomendejarennodig
zullenhebben.Aandehanddaarvan bepalenzijwelkeonderwerpeneenplaatskrijgen binnenhet
BednjjstakondcrzoekWaterleidingbedrijven (BTO).Alsbasisvoordediscussiedient'deKartonnen
Doos',eenprojectdateerderinH 2 0werdtoegelicht(nr.21 van25oktober2002,pag.4).Eenprojectteamvanvertegenwoordigersvan tienwaterleidingbedrijven,versterktmetdeelnemersuitCibit,
VEWINenKiwa,ontwikkeltmomenteel toekomstbeeldenvoordewaterleidingbedrijfstak, diezowel
debedrijfstak alsdeindividuelewaterleidingbedrijven helpenadequaatintespelenoptoekomstige
ontwikkelingen.Grondslagvoordetoekomstschetsvormteensynthesevanel/belangrijke trends,die
debedrijfstak dekomendedietnmaingrijpend kunnenbeïnvloeden.Dezetrendsbiedenkansen,maar
kunnenookrisico'smetzichmeebrengen.Detrendsspelenzichvooreenbelangrijkdeelbuitende
bedrijfstakaf,maardebedrijfstakzaleropmoeteninspelenomookindetoekomstsuccesvoltebijven.
DekomendemaandenzaliniedernummervanH 2 0 eenvandieelftrendswordengepresenteerd.
Detrendanalyses vandeKartonnen Doos
zijn gebaseerd opintetviews,workshops,
bedtijfsbezoeken en bureauonderzoek
(internet enliteratuur).Zebeschrijven de
impactvandetrendopdebedrijfstak ende
wijze waaropdebedrijfstak opdetrend kan
inspelen.Hoekunnen wekansen benutten
enrisico'svermijden? Dooronsteverdiepen
indezettendskunnen wevoorkomendatde
toekomst ons'overvalt',zoalsinhet verleden
isgebeutd metbijvoorbeeld deverdrogingsproblematiekenLegionella.De belangrijkste
resultaten vandetrendanalyses worden door
deteamledenvande Kartonnen Doosgerapporteerd ineenserieartikelen inH 2 0.
Iederetrendanalyse trachtantwoord te
gevenopdeonderstaande vragen:
• Wathoudtdetrend in?Welkedrijvende
krachtenzijn eropvaninvloed?
• Watbetekent detrendvoordewaterleidingsector?Kunnen wedetrend beïnvloedenofgaat hetom ontwikkelingen
waaropdebedrijfstak geenenkele
invloedkanuitoefenen? Waarliggen
kansenenwaarliggenderisico's?
• Welkenieuweproducten en diensten
zullen technisch mogelijk zijn (autonomeontwikkelingvandetechnologie)en
naarwelkeproducten endienstenzalde
maatschappij indetoekomstvtagen?
• Welkeconsequenties heeft dettend voor
dewijzewaarop(drinkjwater wordt

geproduceerd en getransporteerd?
• Welkeeffecten heeft detrendvoorde
wijzewaarophetwaterleidingbedrijf is
georganiseerd?Metwelkepartnerszal
daarbij worden samengewerkt?

Trends in de watersector
Inhetvolgendenummer vanH 2 0 verschijntdeeerste trendanalyse, waarin
PatrickvanderWens(BrabantWater) ingaat
openkeleeconomischewetmatigheden van
hetNederlandsebestuurssysteem enwat
dezebetekenen vootdetoekomstigebevorderingvandeefficiëntie eneffectiviteit inde
drinkwatersector.VanderWenslaatzien dat
erkrachtenaanhetwerkzijn diedepublieke
diensten richtingptivatesectordrijven.Zulkekrachtenzijn bijvoorbeeld deindividualiseringvanzoweldevraagnaar waterdienstenalshetaanbod daaraan.Opbasisvan
eenaantaldenkbareontwikkelingen aan
zoweldeaanbod-alsvraagkant vandrinkwateriseentoekomstige liberaliseringvan
dewaterbedrijven dus voorstelbaat.
Naastdeaandacht opkostenvetlaging
zullen dewaterbedrijven indetoekomst
zekerookmoeten inspelenopsteedsspecifieke!wordendeklantwensen endaaruitvolgende(verdere) productdifferentiatie.
KarinStemgée(Vlaamse Maatschappij
voorWatervoorziening) schetstdetoekomst
vaninfrastructurele technieken.Zij voorziet

eenaantalexterneontwikkelingen,zoalsde
invoeringvaneensperperiode (waarinde
straatnietopengelegd magwolden),dedoor
deoverheidopgelegdecoördinatie vanactiviteiten,hetsttevennaatefficiency ende
'opbteekbelasting'bijwerkzaamheden aan
deleiding.Dezeontwikkelingen veroorzakenoptermijn driebelangrijke effecten. Ten
eerstezaldevraagnaarsleufloze technieken
toenemen.Daarbij isonderzoek naarde
inzetbaarheid van technieken ennaatkostenoptimalisatie noodzakelijk. Tentweede
zalhet'asset management'-systeem aan
belangwinnen, waarbijde restlevensduurbepalingvancruciaalbelangwordt.Tenderdeissamenwerking tussen allegebruikers
vandeondergrond endewegbeheerder het
sleutelwoord vooreenduurzaam gebruik
vandeondergrond engrootstegemakboven
degrond.
Dettend duurzaamheid gaat inopde
vraaginhoeverreenwaaromzicheen duurzameofjuist niet-duurzame maatschappij
zalontwikkelen enwatdaatvandeconsequentieszijn opdebedrijfstak. Verdwijnt
duurzaamheid vandepolitiekeagendaen
schakelen consumenten straksoverop flessenwateralsdebronnen van drinkwater
sterkervervuildraken?Ofkunnen weervoor
zorgendatdtinkwatereenA-merk blijft?
Maaralsduutzaamheid wéldoorzet,wat
vraagtdatdan vandesector?Kandrinkwater nogduurzamer geproduceerd worden?
Opdezeenanderevragengeeft MarcoKortleve(DuinwaterbedrijfZuid-Holland)in
zijn bijdrage eenantwootd.
Indetrendanalyse bio-engentechnologiebeschrijft MarkSchaap (Waterbedtijf
Groningen) inhoeverredezetechnologiezal
leidentotnieuwerisicostoffen indebronnen
vandrinkwaterenophetzuivetingsproces.
Maardetechnologiebiedtwellichtookkansen.Kanbio-engentechnologie wordenaangewend bijdezuiveringvanhetruwewater
ofbijdeanalysevandebacteriologische kwaliteitvandrinkwater?Brekenweindetoekomstbentazonafdoorgebruikvangemodificeerde micro-organismen? Kunnenwemet
DNAtechniekenon-lineLegionellameten?
Devoorspeldeklimaatverandering leidt
mogelijk totvetbrakkingvangrondwater in
kustgebieden envotmtdaarmeeeenbedreigingvoorveelwatetwingebieden.Bovendien
wijzigen afvoerpatronen vanrivierendoor
veranderingen inhetneetslagpattoonenzal
degrondwatetstand stijgen alsgevolgvan
eengemiddeld hogereneerslag.Watbetekent
dit voordekwantiteitendekwaliteitvanhet
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ruwewater?Ishetnoodzakelijk naareen
meerseizoensgebonden waterwinning te
gaan?LilianBernhardi(Kiwa)enJoostMaas
(Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij)
gaanhieropininhun bijdrage aandezeartikelenreeksenookopdebeleidsmatigeen
organisatorischeveranderingen dieinher
kadervanhetnieuwewaterbeheer voordeze
eeuwplaatsvinden,zoalshetopstellenvan
deelstroomgebiedsvisies.
Ontwikkelingen ophetgebiedvan membraantechnologie kunnen ertoeleidendarde
klant indetoekomst zijneigen (drink)water
kanmakenoftenminsteinstaatisdekwaliteitvanhetwateraan tepassenaanzijnspecifieke wensen.Blijft deklantzijn drinkwatervertrouwen ofzoekthijextraveiligheid?
Energieleveranciers biedenonderinvloed
vandeliberaliseringsteedsmeer geïntegreerdeproducten endienstenaan,vaakmeteen
installatiebedrijfalsingang.Gaan dergelijke
organisatiesdeklantookophetgebiedvan
waterdiensten bedienen?EriSalomé(Hydron
Flevoland)schetstdecontouren vandit
mogelijkevoorland envoorzieteengroeivan
zogehetenHomeUtilityServices(dienstverleningaanhuis),zoalswaterzuiveringaande
tap,waterbeveiligingsapparatuur enwaterkwalireitscontrole.
ICTenauromatisering kunnen de
bedrijfsrak dekomendejaren ingrijpend
wijzigen.Tenbehoevevanefficiëntie, effectiviteiteninnovatie kanin2010het klantrela-

tiebeheervolledigzijngeïmplementeerd en
kanhet waterleidingbedrijfwarerverbruikendehuishoudelijke appararen op afstand
bedienen,waardoor hetpiekverbruik srerk
daalr.Depiekafname vanwaterkan worden
gehalveerd doordezuiveringbeter tekoppelenaanhetdistributieproces.Veelapparatuur isstraksdraadloosen mobiel.
InekevanHooff(PWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland) zalaanronen dat
bovenstaandetechnischallemaal mogelijk
zalzijn.Ofhetookwerkelijk gebeurt, hangt
vooralafvanderoldiedesectorwilspelen:
volgend ofleidend.Maarook klantwensen
zullensterksturend zijn voordeICT-ontwikkeling.
ToineRamaker(Kiwa)betoogt dat
Nederland inhoogtempo individualiseert.
Deklantwordt steedsmondiger:hij wilalles
endanookmeteen.Daarnaast treedteen
verschuivingopvaneencultuur waarinde
consument vertrouwen heeft inhet waterleidingbedrijf naareencultuur waarin het
bedrijfsteedsopnieuw moetbewijzen datze
datvertrouwen echtwaard is.Schaft detoekomstigeconsument appararen aanvoor
waterzuiveringaandetap,ofkiestdezevoor
flessenwater? Vertrouwen in drinkwater
speelt indezegevallen eenessentiëlerolen
dat vertrouwenzalsteedsvakeropperceptie
danopfeiten wordengebaseerd.Zonder dat
vertrouwen zouden weweleenstemaken
kunnen krijgen meteen claimcultuur,
geschoeidopAmerikaanse leest.

Demensenachterdetoekomstverkenningenvoorde waterleidirçgsector(foto:MichelleMuus).
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Daarnaast schetstRamakerdatdewatervraagroekannemendooreentoenamevan
vitaleouderenenallochtonen endatookde
geografische verdelingvandewatervraag
anderswordrdoordat steedsmeer mensen
eentweedewoning,caravanofander tweede
onderkomen hebben.
Kenniswordteensteeds belangrijker
productiefactor naastarbeid.DekenniseconomieiseenEU-speerpunten daarbinnen
wilNederland tot detopbehoren.Maarwat
betekent dekenniseconomie nu voorde
bedrijfsrak? AleidDiepeveen (Waterleidingmaatschappij Drenthe)schetstwelke effectendeontwikkeling vandekennsiseconomiezalhebbenopbijvoorbeeld demanier
waaropweonderzoek doenendewijze waaropinnovaties totstand komen in netwerken
vankennisinstellingen enbedrijven. Daarbij
zaldefactor 'mens',zowelalswerknemer en
alsklant,steedsbelangrijker worden.Hoe
kunnen enzullendewaterbedrijven daarmeeomgaan? Ophergebiedvansensoriseringgaandeontwikkelingen zeersnel.Rik
Mars (Gemeentewaterleidingen Amsterdam)voorspeltdat indetoekomst het
momentaan metenvande waterkwaliteit
eengrotevluchtzalnemen.Ditbiedtde
mogelijkheid hetproductieproces beter te
sturen,minder chemicaliën tegebruiken bij
dezuiveringeneenconstantere waterkwalireitteleveren.Dekririscheconsumenr kan
aandetapdekwaliteit vanhetwater bepalenenwordtviaeensignaalopdehoogte

gesteld wanneereenvandewaterkwaliteitsparameters denormoverschrijdt. Het waterleidingbedrijf bepaaltopafstand dekwaliteitaandetapen houdteenvinger aande
pols.Toekomstmuziek?Ookvoordezetechnologiegeldtdat allestechnisch mogelijk zal
zijn, maardat vooraldeambitiesvandesectorincombinatie metde maatschappelijke
vraagzullen bepalen inwelkematesensorisetingzalworden geïmplementeerd.
Niemand zalontkennen datderolvan
deoverheid opdesectorvangroteinvloedis.
Hoewelprivatisering momenreel niet meer
aandeotdelijkt, ishet maardevraaginhoeverredeoverheidindetoekomstdesector
zalbeïnvloeden.Dehuidige beleidsvorming,
wetgevingenhandhaving issterkversnipperd:Europa,deministeries vanMilieu,VerkeerenWarerstaat enEconomischeZaken,
dePtovincie,het watetschap endegemeente
zijn allebelangrijke actoren.RenéWisse
(Delta)voorzietdatdeinvloed vanhetRijkaf
zalnemenendeinvloed vanEuropaende
provincieszaltoenemen.Leidtdat totaanscherpingvanregelgevingofmogen wehet
omgekeerdeverwachten?Wisse beschrijft
hoetoekomstige wetten ingrijpen opher
primaireprocesbij drinkwaterbedrijven aan
dehand vanenkelevoorbeelden uit hetproducrieproces,hetdisttibutieptoces en het
verkoopproces.

Naar een toekomstbeeld
Tussendeelftrendsbestaateensterke
wisselwerking.Zozaldeontwikkelingvan
nieuwetechnologieën sterkworden bepaald
doordeeconomie:ineengroeiendeeconomiezalmeer wordengeïnvesteerd in technologieontwikkeling dan ineen krimpende
economie.Ookeenmaatschappelijke trend
alsindividualiseringendematewaarinde
overheiddekenniseconomie stimuleert via
R&D-budgetten zijn sterkstutend opde
technologieontwikkeling.
Naafronding vandeartikelenreeksover
trendsverschijnt ditnajaar eensynthesevan
deelfhiervoorgenoemdetrends,incombinatiemetachttien trendsdiedoor hetprojectteamglobalerzijngeanalyseerd.Zoontstaateensamenhangend beeldvande
toekomst.Hetprojectteam ontwikkelt vier
gelijkwaardige 'JulesVerne-achrige'toekomstbeelden:beeldendieonderlingsterk
verschillen,maar tegelijkertijd evenwaarschijnlijk énrealistisch zijn.
Dietoekomstbeelden maken duidelijk
welkekennisdebedrijfstak nodigheeft om
indetoekomstsuccesvoltezijn. Daarmee
wordtookhelderwatvoorBTO-onderzoek
nodigisomdiekennis tijdig tegeneteten.
Detoekomstbeelden biedendebedrijfstak zo
dekansomdoordachromtegaan metde
onzekerheden vandetoekomst.

HetCollegevanOpdrachrgevers van het
bedrijfstakonderzoek zalde toekomstbeeldengebruiken omdestrategische ambities
vandewatetleidingsectortebepalenenvervolgensditnajaar eeninnovatief toekomstgericht onderzoeksprogramma vaststellen
dat recht doetaandetoekomstbeelden ende
strategische ambitiesvandesector.Het
BTO-onderzoek zalzichvooral concentreren
opvragendieinmeerderevandeviertoekomstbeelden televantzijn.Daarnaast kunnen detoekomstbeelden dienen als input
voorbedrijfsstrategieè'n en langetermijnplannen vandeindividueleparticipanten in
hetBTO.r
Willem Koerselman

KiwaenAWWARF
tekenen samenwerkingsovereenkomst
TijdenseenbezoekaandeAmericanWater
WorksResearchFoundation(AWWARF),als
onderdeelvaneendoorKiwageorganiseerdestudiereis vandetopvandeNederlandse
drinkwaterwereld naardeVerenigdeStaten,isonlangseen samenwerkinsgovereenkomstgetekend tussendeAWWARFen
KiwaWaterResearch.Desamenwerkingsovereenkomstheefteenduutvandriejaar
enisgerichtoponderlinge informatie-uitwisseling,kwaliteitstoetsingendetotstandkomingvaneengezamenlijk onderzoeksprogramma ophetgebiedvan
drinkwaterkwaliteit.Doelvandeovereenkomstisonderzoeksbudgetten effectiever
aantewendenendoorsynergieinde
onderzoeksprogramma's hetresultaatvoor
dedeelnemendeBTO-partnerstevergroten.

V.l.n.r.RonvanMegen(Kiwa),MartiendenBlanken(CVO),WallyBishop(AWWA)enjimMamwaring(AWWA}.

H20

7-2003

43

