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Indelaatstepaarjaarisheterniet makkelijkeropgeworden voorplannersvan de drinkwaterinfrastructuur. Deafnemende vraag naarwater, maarookfusie- ojsamcuwerkiugspcrikelenenveranderenderegelgevingzorgenvooronzekerheid overdetoekomst.Waar men vroegerprobleemlooskoos
vooroverdimeiisioneringomveranderingen inhetgevraagdevolumedrinkwateroprekunnen
vangen,omdato'fdevraag naardriukwatcrgroeideo) hetaantal klanten toenam,ziet mennu een
uitdaging inhetopeenverantwoorde manierzokrapmogelijkdimensioneren vande infrastructuur.
Metwelkeonzekerheden hebbendrinkwaterbedrijven preciestekampenalsbesluitengenomen
moeten wordenoveruitbreidingofvervanging vande huidige infrastructuur? Hockan hetbestemet
dezeonzekerheden wordenomgegaan?Inhetkadervaneenpromotieonderzoek aandeTU Delft
wordteenantwoordgezochtopdezevraag.
Drinkwaterinfrastructuur kannietvande
eneopdeanderedagwordenaangelegd.Aande
uiteindelijke realiseringvanuitbreidingenvan
hetinfrastructurele netwerk,vanwinningtot
enmetdistributie,gaateenlangeplanningsfasevooraf Hetontwerpenvanleidingnetten
enzuiveringsinstallaties heeft hetleverenvan
watervaneengoedekwaliteitaanallegebruikersmetvoldoendedtuktegenzolaagmogelijkekostenalsdoel.Tijdensdeplanningwordt
onderzochtwelkecapaciteitde infrastructuur
moetkunnenleveren,hoeback-upvoorzieningenwordenvormgegevenenopwelkeplaatsde
verschillendeelementenmoetenkomenomzo
goedmogelijk aandegesteldetaaktevoldoen.
Enditallesnietalleennu,maarvooralookin
detoekomst,wantdemeeste infrastructuut
gaattientallenjarenmee.
Dittoekomstaspect isheelbelangrijk.Hoe
kanervoorwordengezorgddatdebeslissingen
vanvandaaggeennegatiefeffect hebbenop
hetfunctioneren vandeinfrastructuur inde
toekomst?In50jaar tijdzullenzekerveranderingen plaatsvinden.Wensenvan klanten
zullen veranderen,devraagnaarwaterzal
hogeroflageruitvallen dan nu enetzullen
zichandereklanten inhet verzorgingsgebied
bevinden.
Omzichzogoedmogelijk intedekken
tegendegenoemdeveranderingenwordtdoor
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drinkwaterbedrijven metnamegebruik
gemaaktvantrendanalyses.Decapaciteitvande
infrastructuut wordtafgestemd opdehoogst
mogelijkeverwachtevraagnaardrinkwater,
zonderdatproblemenontstaan indiendevraag
aandelaagstmogelijkeverwachtingvoldoet.
Trendanalysesalleenkunnenechterdeklusniet
klaren.Onderzoekheeft uitgewezendatditsnel
totoverdimensioneringkanleidend.
InGdanskinPolenishetdistributienetwerkbijvoorbeeld overgedimensioneerdop
basisvanverwachtingen indejarenzeventigen
tachtig.Devraagnaarwatervaltvanwegepolitiekeeneconomischeomstandigheden zoterug
(met17procent),datdesnelheiddoordeleidingenmeestalmaar0,1of0,2m/sbedraagt,met
allegevolgenvoordekwaliteitvanhetgeleverde
drinkwaterenleidingondethoudvandien1).
InNederlandzaleendergelijke situatie
zichmisschien nietsnelvoordoen. Deafgelopentienjaarhebbenechterlatenziendat
trendsookinNederlanddrastischer kunnen
veranderendanmendaarvoorooitvoormogelijk hield.Destabilisering vandedrinkwatervraagindejaren negentigkwamvrijonverwacht.OokinNederlandzijndaarom wellicht
meerinvesteringen gedaandanachterafnodig
lijkt.Ineenaantal regio'sisdewaterprijs per
kubiekemeter noodgedwongen omhoogge-

gaan toendewerkelijkevraagachterbleefbij
eerdereprognoses.Devastekapitaallasten die
eengrootdeelvandewatetprijs bepalen,
moeten immersnogsteedsbetaaldwotden.
Daarnaast bestaateenaantal voorbeeldenvan
infrastructurele uitbreidingsprojectcndie
vanwegeeendalendewatervraagineenvergevorderdstadiumzijn afgeblazen ofkleinschaligerzijn opgezet,bijvootbeeld dewaterzuiveringsinstallatie bijKralingen,waarslechtseen
deelvandegeplandecapaciteit isgerealiseerd,
enhetProject Infiltratie Maaskant,waarvoor
afgelopen zomervoorlopighetdoekviel.
Nietalleenvetanderingenindevraagzijn
belangrijkalshetgaatomeen efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering. Onzekerheden
kunnenervoorzorgendateendrinkwaterbedrijfdebedrijfsstrategie moetveranderen2'.
Hetmonitoren vandeomgevingenhet tijdig
inspelenopveranderingen indieomgevingis
daaromcruciaal.
Aanwelkeonzekerheden moetmen
denken?Eriseenaantalglobale richtingen
aantewijzen waarin naaronzekerheden kan
wordengezocht:depolitiek,denatuur,de
technologie,demaatschappij endeeconomies).
Voordrinkwaterinfrastructuut betekent dit
datdevolgendeonderwerpen eenbronvan
onzekerheidkunnenzijn:watetvootraden,de
vraagnaardrinkwater, regelgeving,fusies en
samenwetkingsvetbanden,besluitenvan
anderestakeholders,klantenwensen en
nieuweenbestaande technologie.Dezezeven
bronnenvanonzekerheid worden hieronder
metvootbeeldentoegelicht.Hetisnietde
bedoelingofmogelijk omalleonzekerheden
hietmeevollediginkaarttebrengen.
Watervoorraden
Onzekerheden over watervoorraden
dienenzichoptweemanierenaan.Aandeene
kantishetonzeketofdekwaliteitvande
watetbronnenindetoekomstgelijk blijft. In
hoeverrezullen indetoekomst bijvoorbeeld
pesticidenofhormonen uithetwatergehaald
moeten worden?
Aandeanderekantismenonzekerofmen
vandezelfde bronnengebruikkan blijven
maken.Zaldeonttrekkingvangrondwater in
dezelfde matetoegestaan blijven?Zullen
bronnenverziltendoormaatregelenvan
hogerhand,zoalshetopenzettenvande
Haringvlietsluizen?Zullenactiviteiten in
gebiedenplaatsgaanvindenwaarnu mogelijk
watergewonnenkanworden,maarlater
misschien nietmeet,zoalsbijvoorbeeld door
eenvliegveldinhetMarkermeer,ofdoor
gaswinning inofbijdeBiesbos?
De vraag
Welkegebruikersmoetenindetoekomst
vanwaterwordenvoorzien?Hetmaaktheel
veeluitvooreenwaterleidingbedrijfofzijn

PLATFORM

klantenbijvoorbeeld industrieën, huishoudens
oftuinderszijn.Doorindustrieënzaleroverde
dagenhetjaarheengemiddeldgesprokeneen
vrijconstantevraagnaarwaterzijn.Tuinders
hebbenechtervooral'szomersenoverdagwater
nodig.Zelfsbinnenbepaaldegroepengebruikerszijnerverschillen invraag.Jongemensen
gebruikenmeerwateromtedouchenperdag
danouderen.Hettypegebruikerheeft gevolgen
voordegemiddeldevraag,maarookvoorde
vraagoverdedagenoverhetjaar heen.Overde
preciezemodulatievanhetgebruikisnogniet
veelbekend;waterbedrijvendoenhierdanook
onderzoeknaar.Daarbovenopkomtdeonzekerheidoverdeveranderingvantrends.De
watervraagis,naaltijdgestegentezijnvanaf
beginjaren negentigstabielofgedaald.Blijft dit
zoofzaldewatervraagopnieuwveranderen?
Regelgeving
Eenonzekerheid dieopditmomentergin
hetnieuwsstaat,maarwaarvan[nog]geen
directeinvloed uitgaat opdeplanningvan
infrastructuur isdevraagofwaterbedrijven in
detoekomst mogen privatiseren.Welheeft een
marktgerichte,kostenbewuste maniervan
denken,invloedophoeinfrastructuur wordt
aangelegd enhoeoveroverdimensioneringen
back-upopties wordtnagedacht.Deherzieningvandedrinkwaterwet zorgtopandere
fronten vooronzekerheid. Diametersvan
distributienetwerken zijngrotendeelsgedimensioneerd opmogelijk gebruikdoorde
brandweer.Hoezalderegelgeving(ofafsprakenmetdebrandweerzelf)zichopditgebied
indetoekomst ontwikkelen?
Fusies en samenwerkingsverbanden
Onzekerheidovermogelijke fusiesof
samenwerkingsverbanden kangrotegevolgen
hebbenvoorplanners.Hetisimmers lonend
ombijvoorbeeld gebruik temakenvande
overcapaciteit inproductievandepartner.
Gaatdesamenwerkingechternietdoor,dan
zijn investeringen omditmogelijk temaken
nietdemoeitewaard.Enhoelangzullende
huidigecontracten metanderewaterleidingbedrijven standhouden enwelkenieuwe
contractenzullengesloten worden?

Besluiten van derden
Anderebelanghebbenden bijdewatervoorziening,zoalsgemeentenofgebruikers
vanwater,kunnen besluiten nemenofacties
ondernemen waarophet drinkwaterbedrijf
moetanticiperen.Dezebesluitenenactieszijn
nietaltijd vantevorentevoorzien.Waaren
wanneerzullen nieuwbouwgebieden worden
gerealiseerd?Welkegebruikerszullenzichin
dezenieuwteontwikkelen gebieden vestigen?
Zaleenbepaaldeindustrieovervijfjaar nog
vanwatervoorzienmoeten worden?Hoeveel
klanten stappen overopalternatieve bronnen
vanwater?Watisheteffect van milieumaatregelenopdewatervraagindeindustrieenglastuinbouw?
Klantenwensen
Eendrinkwaterbedrijf moettegemoetkomenaandewensenvanconsumenten.Deze
wensenzijn diversenkunnen indeloopvan
detijd veranderen.Dergelijke veranderingen
kunnengrotegevolgenhebbenvoorhet functioneren vanhetdrinkwaterbedrijf Is leveringszekerheid indetoekomstnogsteedszo
belangrijk? Inhoeverrelatengrotegroepen
gebruikers toedatdeinfrastructuur aangepast
wordtaandewensenvanslechtseen kleine
groep gebruikers,geziendekostendiedat
metzichmeebrengt?Willenklanten kunnen
kiezenuit meerderekwaliteiten water?Zal
flessenwater belangrijker worden?Verwacht
eenbepaaldeindustriewateropmaat?
Nieuwe en bestaande technologie
Hetismoeilijkomaantegeven wanneer
enofnieuwetechnologieopgroteschaal
toepasbaar wordt.Zet membraantechnologie
haaropmarsdoor?Deeerstegrootschalige
membraaninstallaties zijn inmiddels in
Nederland verschenen en membraantechnologiewordtsteedsvakeringezetvoorhetleveren
vanwateropmaat.Zullenanderetechnieken
doorbreken meteendergelijkeimpact?Is
daadwerkelijk het bezuinigingsplafond
bereiktvanhuishoudelijke apparatenofzalin
detoekomst nogveelmeer waterbesparing
mogelijk zijn?
Bestaandetechnologiekaneenbron zijn

vanweerandereonzekerheden. Een belangrijk
deelvandeinfrastructuur bevindtzichonder
degrond indevorm vanleidingen.Hetisniet
gemakkelijk inteschatten inwelkestaateen
bepaaldeleidingofaansluitstuk is.Wanneer
moeteenleidingsegment vervangen worden?
Welkeinvloed heeft hetmateriaalwaarde
leidingvangemaakt ispreciesopdekwaliteit
vanhetgeleverdewater?
Hoe nu verder?
Hetplannenvaninfrastructuur isniet
eenvoudig.Hetinkaartbrengen vanonzekerhedenalleenisnietvoldoende.De identificatie
vanonzekerheden moetsystematischaangepaktworden.Ermagnietalleennaar trends
gekekenworden,maarmenmoetookrekeninghouden methetgedragvananderestakeholders,veranderingen inregelgeving,opkomendetechnologieetc.Ditbetekent dateen
scalaaanmogelijke toekomsten onderloep
genomen moetworden.
Devolgendestapishetontwikkelenvan
strategieën ommetdegeïdentificeerde onzekerhedenomtegaan.Ishetontwikkelenvan
robuustesystemeneengoedeoptieofwordt
gekozenvoorflexibiliteit? Zijn er mogelijkheden omhetgedragvangebruikers tebeïnvloeden?Ishetverstandigomdeontwikkeling
vannieuwetechnologieaftewachten(ofzelfs
testimuleren) voordaterdefinitiefvooroplossingenwordtgekozen?Erzaleensystematischemethode ontwikkeld wordenommogelijkestrategieënte identificeren.
Tenslottezalinhetonderzoekaandacht
besteedwordenaanhetmakenvankeuzesmet
betrekkingtotdezestrategieën.Eenstrategie
moetzodaniggekozenwordendatgroterisico's
wordenafgedekt,maardatkansenomopnieuwe
ontwikkelingenintespringenopenblijven.
Deinformatie dieditonderzoekoplevert
isineersteinstantiegerichtopdrinkwaterbedrijven.Ookandereorganisaties diezijn
betrokken bijdebesluitvorming rond infrastructureledrinkwaterprojecten, zoalsprojectontwikkelaars,bankenenoverheden, kunnen
erechterbaatbij hebben.*
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