Gegevensverzameling Waterleidingstatistiek geautomatiseerd

Inleiding
De Waterleidingstatistiek wordt binnen en
buiten de bedrijfstak voor allerlei
doeleinden gebruikt. Landelijke en
provinciale overheden bijvoorbeeld
gebruiken de statistiek bij het opstellen
van beleidsplannen. Hiervoor is actuele
informatie nodig. In de afgelopen jaren
heeft de Waterleidingstatistiek echter een
achterstand opgelopen. Zo wordt de statistiek over het jaar 1991 in augustus 1993
gepubliceerd.
Er zijn verschillende redenen aan te
wijzen die de achterstand van de statistiek
verklaren:
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- Het kost een waterleidingbedrijf tijd om
op centraal niveau vanuit verschillende
plaatsen binnen de organisatie de
gegevens aangeleverd te krijgen. Hier ligt
een spanningsveld. Door het grote aantal
bedrijfsfusies van de afgelopen jaren zijn
achterstanden ontstaan in het verwerken
en beschikbaar stellen van gegevens voor
de Waterleidingstatistiek. Daarnaast blijkt
in de praktijk de registratie van de verzamelde gegevens op het enquêteformulier tijdrovend en foutgevoelig te
zijn.
- Het kost het VEWIN-bureau tijd om op
landelijk niveau de aangeleverde gegevens
in te voeren en te verwerken. Het
verwerken kan pas beginnen wanneer het
laatste enquêteformulier is ontvangen. Het
invoeren van de gegevens in de computer
is een handmatige activiteit en foutgevoelig. Het verwerken bestaat uit het
automatisch controleren van de volledigheid, correctheid en uniformiteit van de
gegevens en vervolgens uit het automatisch aggregeren van de gegevens tot
samenvattende tabellen en overzichten.
Deze resultaten worden tenslotte handmatig overgezet voor publikatie. Net als de
invoer van gegevens is deze activiteit
tijdrovend en foutgevoelig.
Het is wenselijk de statistiek eerder en zo
betrouwbaar mogelijk te publiceren. Het

Samenvatting
De Waterleidingstatistiek wordt binnen en buiten de bedrijfstak voor allerlei
doeleinden gebruikt. In de afgelopen jaren heeft de Waterleidingstatistiek echter
een achterstand opgelopen. Het is wenselijk om de statistiek eerder en zo
betrouwbaar mogelijk te publiceren. Het VEWIN-bureau heeft daarom in samenwerking met adviesbureau IKM het door dit bureau ontwikkelde 'Enquête
Informatie Systeem' (EIS) aan de specifieke wensen van de VEWIN aangepast en
in gebruik genomen. EIS is een softwarepakket waarmee alle fasen in het traject
van schriftelijk enquêteren - samenstellen/uitsturen, invullen/terugsturen en
invoeren/verwerken - met een PC doorlopen kunnen worden.

VEWIN-bureau heeft zich ten doel gesteld
om in de toekomst de cijfers van het voorgaande jaar een halfjaar na afloop te
publiceren. Hiertoe heeft het VEWINbureau in samenwerking met adviesbureau IKM het door dit bureau ontwikkelde 'Enquête Informatie Systeem'
'EIS; aan de specifieke wensen van de
VEWIN aangepast en in gebruik
genomen. IKM Advies BV is gespecialiseerd in het ontwikkelen van beslissingsondersteunende pc-software voor de nutssector.
Enquête Informatie Systeem
Het Enquête Informatie Systeem (EIS) is
een softwarepakket waarmee alle fasen in
het traject van schriftelijk enquêteren samenstellen/uitsturen, invullen/terugsturen en invoeren/verwerken - met een
MS-DOS Personal Computer (PC) doorlopen kunnen worden. EIS bestaat uit drie
programma's: EIS-Ontwerp, EIS-Invul en
EIS-Verwerk. De uitwisseling van de
enquêtes tussen deze programma's
verloopt via diskette.
EIS-Ontwerp
Met EIS-Ontwerp kan het VEWINbureau snel en onbeperkt enquêtes
samenstellen. Dit is mogelijk omdat
enquêtes in EIS een modulaire structuur
hebben. Zo kan in de toekomst ook de
enquête voor het VEWIN-Milieuverslag
met EIS worden afgenomen. Bij het
samenstellen van de enquêtes kunnen
hoofdstukken, numerieke tabellen, ja/neetabellen, meerkeuzevragen en open
vragen worden gedefinieerd, toegelicht,
gerangschikt en opgeslagen in de EISdatabase. Vragen uit eerder samengestelde enquêtes kunnen in één keer
gekopieerd worden in een nieuwe
enquête. Ook de waterleidingbedrijven,
inclusief contactpersonen die
geënquêteerd worden, kunnen in de database vastgelegd worden. Wanneer een
enquête is samengesteld kan met EISOntwerp voor elk waterleidingbedrijf een
diskette aangemaakt worden met daarop
de vragen, de bedrijfsspecifieke enquêtegegevens van het voorgaande jaar en het

invulprogramma EIS-Invul. De enquête is
dan verzendklaar.
EIS-Invul
Nadat een waterleidingbedrijf de diskette
ontvangen heeft, kan de verantwoordelijke
contactpersoon de inhoud van de diskette
installeren op zijn PC. Vervolgens kan de
contactpersoon de vragen beantwoorden
in de volgorde zoals deze door het
VEWIN-bureau in EIS-Ontwerp is
gespecificeerd of in de volgorde die hij/zij
zelf verkiest. Ingevulde antwoorden
worden op verschillende manieren
automatisch op correctheid en volledigheid gecontroleerd. Daarnaast worden
wijzigingen in een numerieke tabel die via
operaties doorwerken in andere tabellen
automatisch doorgerekend. Tenslotte
biedt EIS-Invul de mogelijkheid om de
antwoorden, gegeven in een voorgaande
enquête in te zien. Wanneer deze
gegevens ieder jaar terugkeren, vult EISInvul deze gelijk in. Deze terugkoppelingen kopieerfunctie heeft het VEWINbureau al vooraf bij het samenstellen van
de enquête in EIS-Ontwerp gedefinieerd.
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Wanneer de enquête is ingevuld, kunnen
de enquêtegegevens eenvoudig teruggekopieerd worden naar diskette. De
ingevulde enquête is dan weer verzendklaar.
EIS-Verwerk
Elke ingevulde enquête die het VEWINbureau van een waterleidingbedrijf op
diskette terugkrijgt, kan met EIS-Verwerk
in de EIS-database ingelezen worden. De
enquêtes kunnen vervolgens op twee
manieren verwerkt worden: totaliseren en
rubriceren. Totaliseren is het sommeren
en turven van ingevulde antwoorden.
Rubriceren is het onder elkaar weergeven
van ingevulde antwoorden gesorteerd op
nummer van de geënquêteerde waterleidingbedrijven of op een ander criterium
zoals grootste drinkwaterafzet. Een
totalisatie of rubriek heeft altijd betrekking
op een cluster. Een cluster kan bestaan uit
alle individuele waterleidingbedrijven
maar ook de waterleidingbedrijven
gegroepeerd per provincie, regio of
Nederland.
Flexibiliteit, standaardisatie, snelheid en
betrouwbaarheid zijn de voordelen van
enquêteren met EIS. Dit geldt voor de
drie fasen van enquêteren, te weten
samenstellen/uitsturen, invullen/terugsturen en invoeren/verwerken. Doordat
EIS een grote flexibiliteit biedt, is het
mogelijk dat het VEWIN-bureau met EISOntwerp de enquêtes ieder jaar zelfstandig aanpast aan de wensen van de
waterleidingbedrijven. Standaardisatie
wordt bereikt doordat bij elk waterleidingbedrijf dezelfde gegevens in dezelfde
vorm worden gevraagd. Doordat EISInvul op bedrijfsniveau vaste gegevens
vooraf invult, bewerkingen van de
gegevens overneemt van de contactpersoon en door de gebruikersvriendelijkheid van het programma is het mogelijk in
korte tijd de antwoorden met de PC in te
voeren. Omdat bij het VEWIN-bureau
geen handmatige invoer meer hoeft plaats
te vinden, wordt de betrouwbaarheid van
de gegevens vergroot. Dit komt ook de
verwerkingssnelheid ten goede. Dit alles
heeft tot gevolg dat de antwoorden sneller
beschikbaar zijn voor verwerking en
publikatie van een landelijke Waterleidingstatistiek.
Het gebruik van EIS in de toekomst
In de maand juni van dit jaar zijn de
contactpersonen van de waterleidingbedrijven die zich bezighouden met de
Waterleidingstatistiek uitgenodigd voor
een demonstratie/instructie van EIS-Invul.
In drie workshops op 2, 9 en 16 juni 1993
zijn deze personen door het VEWINbureau en adviesbureau IKM geïnstrueerd
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in het gebruik van EIS-Invul. De deelnemers waren enthousiast over deze
manier van geautomatiseerd enquêteren.
De bedoeling is dat regelmatig terugkerende VEWIN-enquêtes met EIS afgenomen zullen worden.
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de floppy's voor de Waterleidingstatistiek 1992. Om de terugkoppelfunctie al in dit eerste 'geautomatiseerde'
jaar operationeel te maken, zijn alle door
de waterleidingbedrijven ingevulde
gegevens van 1991 door het VEWINbureau ingevoerd in EIS. Het is de
bedoeling tegen het einde van dit jaar de
statistiek over het jaar 1992 uit te geven.
Het streven is om in de toekomst de
Waterleidingstatistiek in juni gelijktijdig
uit te brengen met het jaarverslag van de
VEWIN. Dit betekent dat de enquête over
de YX'aterleidingstatistiek in de maanden
maart en april zal plaatsvinden. Omdat bij
alle waterleidingbedrijven de gegevensverwerking met de computer plaatsvindt,
moet het mogelijk zijn in deze periode de
gegevens aan te leveren. De gegevens
kunnen dan worden verwerkt in de
maand mei. Hierdoor ontstaat de zeer
wenselijke situatie dat de Waterleidingstatistiek uiterlijk zes maanden na afloop
van een jaar verschijnt. Het is ook in het
belang van de waterleidingbedrijven zo
snel mogelijk informatie te verschaffen
aan belangstellenden binnen en buiten de
bedrijfstak.
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Nieuwe ontwikkelingen op
waterbodemgebied
De laatste jaren is het onderhoud van
watergangen een groot probleem
gebleken. De kwaliteit van de waterbodem
leidt er toe dat gebaggerde specie vaak
niet op de kant mag worden gezet, maar
moet worden gereinigd of moet geborgen
in depots.
Dit probleem treft zowel de rijksoverheid
als de regionale waterbeheerders.
Technische oplossingen worden inmiddels
ontwikkeld in de vorm van:
- creëren van bergingscapaciteit;
- ontwikkelen van scheidings-, reinigingsen immobilisatietechnieken.
Onverlet de technische oplossing blijkt de
financiering daarvan niet eenvoudig.
Het is dan ook belangrijk dat voor het
oplossen van verschillende waterbodemproblemen binnen één of meer
beheersgebieden, gezocht wordt naar een
samenhangende totaalaanpak die milieutechnisch uitvoerbaar én financieel het
meest gunstig is.
Als hulpmiddel voor het optimaliseren
van een regionale aanpak zijn door DHV

Milieu en Infrastructuur twee computerprogramma's ontwikkeld: LAWASEL en
BAKOMIN.
LAWASEL
LAWASEE is in opdracht van het RIZA
ontwikkeld voor de tweede fase van het
Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POSW).
LAWASEL sluit aan op en gebruikt
gegevens uit de databank LAWABO
(waterbodemkwaliteitsgegevens).
LAWASEL heeft als primair doel het
selecteren van geschikte verwerkingstechnieken, uitgaande van de aard en de
samenstelling van het sediment van een
lokatie. Andersom kan LAWASEL ook
toegepast worden: het selecteren van
lokaties waarvoor één of meer technieken
toepasbaar zijn.
Daarnaast vervult LAWASEL nog andere
functies, zoals:
- het samenstellen van deelbestanden uit
LAWABO die voldoen aan (zelf) te
specificeren criteria;
- controle van LAWABO-bestanden op
doublures;
- samenstellen van een nieuwe
LAWABO-bestand uit afzonderlijke deelbestanden met lokatiegegevens;
- bestandsbeheer;
- koppeling van LAWABO-gegevens aan
geografische informatiesystemen (GIS).
BAKOMIN
BAKOMIN werd ontwikkeld in opdracht
van het Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Zuid-Holland (PROAV).
Het optimalisatiemodel, gebaseerd op
lineaire programmering, minimaliseert
binnen specifieke randvoorwaarden de
kosten van baggeren, transport, deponie
en verwerking. Variabelen in het model
zijn onder andere:
- capaciteiten van depots en verwerkingsinstallaties;
- hoeveelheden specie per kwaliteitsklasse;
- eenheidskosten van baggeren,
transport, deponie en verwerking;
- een gewenste verhouding tussen
verwerkingsmethoden (bijvoorbeeld 80%
storten, 20% verwerken).
Het model bepaalt vervolgens de meest
gunstige oplossing in termen van:
- de herkomst-bestemmingsrelatie: de
hoeveelheden specie van een bepaalde
kwaliteit c.q. per lokatie worden toegewezen aan de alternatieve bestemmingen (depots, installaties);
- de totaal benodigde kosten, gesplitst
naar beheerder/gebied en naar bestemming (depot/verwerker).
Meer informatie: DHV Milieu en Infrastructuur, Amersfoort, tel. 0 3 3 - 6 8 2 9 3 3 .

