Kostenaspecten inplanningsmodellen voorde drinkwatervoorziening

Voordracht uit de 36c vakantiecursus in drinkwatervoorzieningen afvalwaterbehandeling 'Systeembenaderingen modellering in de waterhuishouding',
gehouden op 5en 6 januari 1984 aan de TH Delft.

1. Inleiding
In plannings- of beleidsstudies vormen de
kosten van beleidsalternatieven van oudsher
een belangrijk criterium. Tegenwoordig
worden in toenemende mate ook andere
criteria in beschouwing genomen, maar weg
te cijferen vallen de kosten nimmer. Andere
alternatieven dan de goedkoopste krijgen
een serieuze kans,zolangde kosten bepaalde
grenzen niet overschrijden.
Op het gebied van de drinkwatervoorziening
isditzelfde beeldwaar tenemen.Criteria met
betrekking tot natuur en landschap en
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recreatie worden in beschouwing genomen
naast criteria met betrekking tot de
drinkwatervoorziening, zoals kwaliteit,
leveringszekerheid en kosten. Een interessant
voorbeeld in deze zin isde IODZH-studie
[I ],waarin vele alternatieven voor de
drinkwatervoorziening in Zuid-Holland zijn
onderzocht.
In het kader van de vakantiecursus wordt in
andere voordrachten nader ingegaan op de
aanpak van kwaliteit en leveringszekerheid
in planningsmodellen. In deze voordracht
zullen bepaalde kostenaspecten nader
worden belicht, variërend van eenvoudige
kostenfuncties tot meer gedetailleerde
kostenberekeningen. Gestart zalworden met
een algemeen investeringsproblcem.
2. Investeringsprobleem
Het algemeen investeringsprobleem iseen
bijna klassiek probleem. Het betreft de
'beste' keuze uit een aantal alternatieven
waarvoor op verschillende tijdstippen
verschillende investeringen moeten worden
gedaan.
Voor de oplossing van het investeringsprobleem komen in de praktijk diverse
methoden voor. De meeste methoden hebben
overigens wel een belangrijk basisprincipe
gemeen, namelijk het principe van
disconteren.
Disconteren ishet omrekenen van
investeringen of uitgaven die in de toekomst
worden gedaan naar een (willekeurig)
basisjaar door een rente- of disconteringsvoet
in rekening te brengen. Zodoende kunnen
investeringen of uitgaven dieop verschillende
tijdstippen worden gedaan, onderling
vergelijkbaar worden gemaakt.
De belangrijkste methoden voor oplossing
van het investeringsprobleem worden
hieronder besproken. In de formules worden

afkortingen met de volgende betekenis
gebruikt:
I(t) = investering injaar t
[min gld]
0(t) = opbrengst injaar t
[min gld]
A(t) = afzet
injaar t
[min m3]
v
= variabele kosten
[gld/m3]
r
= rente-of disconteringsvoet [ - ]
n = levensduur of looptijd
[jaren]

e. Netto-contantewaarde
De netto-contantewaarde (NCW) isgelijk
aan de som van gedisconteerde opbrengsten
minus gedisconteerde investeringen minus
gedisconteerde variabele kosten. Gekozen
wordt voor het alternatief met de hoogste
netto-contantewaarde.

a. Gedisconteerde investeringen
Bij deze methode wordt alleen naar de
gedisconteerde investeringsbedragen (GI)
gekeken. Gekozen wordt het alternatief
waarvoor het totaal aan gedisconteerde
investeringen het laagst is.

NCW = 2

(1)

Voorbeeld.
Alternatief A: een investering ineens van
10 min gld in 1984.
Alternatief B: een gefaseerde investering
van 6mingldin 1984eneen van6mingldin
1990.
Rentevoet 10%.
Disconteren naar het basisjaar 1984 levert
voor alternatief A 10min gld op en voor
alternatief B: 6 + 3,4 = 9,4 min gld.
Gekozen wordt voor alternatief B. Uitstel
van een gedeelte van de investering isin dit
geval dus voordelig: de 6 min gld van 1990is
gedisconteerd slechts 3,4 min gld waard.

De unuïteit wordt berekend uit de gelijkstelling van gedisconteerde opbrengsten en
gedisconteerde investeringen (formule 6).
Uit de definitie van de unuïteit volgt dat de
opbrengsten gelijk zijn aan de afzet
vermenigvuldigd met deunuïteit (formule 7).
Door substitutie volgt formule 8,waaruit de
unuïteit direct kanworden berekend. Deze is
dus gelijk aan het quotiënt van gedisconteerde investeringen engedisconteerde afzet.
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b. Gedisconteerde uitgaven
Bij deze methode worden de gedisconteerde
uitgaven (GU) in beschouwing genomen,
bestaande uit de investeringen en de
variabele kosten. De variabele kosten zijn
afhankelijk van de produktie of afzet.
Gekozen wordt voor het alternatief met het
laagste totaal aan gedisconteerde uitgaven.
In formule:
(2)

t=o

c. Pay-out periode
Hierbij wordt gekeken naarde tijd (p)waarin
de investeringen weerworden terugverdiend.
Het principe van disconteren wordt bij deze
methode niet toegepast.Gekozen wordt voor
het alternatief met de kleinste pay-out
periode.
In formule: 2 [0(t)-I(t)] = 0
(3)
t=o
d. Interne rentevoet
De interne rentevoet (x) isdie rentevoet
waarbij de gedisconteerde opbrengsten
precies gelijk zijn aan de gedisconteerde
investeringen. Gekozen wordt het alternatief
met de hoogste interne rentevoet.

In formule

2 [0(t)-i(t)]/(i +x
t=o

(5)

f. Unuïteit
De unuïteit (u) iseen vast, constant bedrag
aan kapitaallasten dat toegerekend moet
worden aan elke geproduceerde eenheid
(bijv. m 3 water) gedurende de gehele
looptijd. De unuïteit isduseen kostprijs per
eenheid produkt.
Gekozen wordt voor het alternatief met de
laagste unuïteit.

t=0

GU = 2 [I(t)+v.A(t)]/(l+r) t

[0(t)-I(t)-v.A(t)]/(l+r)'

t=o

n

In formule: GI = 2 I ( t ) / ( l + r ) '

In formule:

0 (4)

I(t)/(l+r)' =2

t=0

0(t)/(l + r)'

(6)

t=0

0(t) = u.A(t)
2
u=

(7)

I(t)/(l+r)'

t= 0

(8)

2 A ( t ) / ( l + r)'
t=o
Bij bovenstaande methoden zijn nog enkele
opmerkingen te maken. Indien de afzet
gedurende de gehele looptijd constant is,
dan komt de unuïteitenmethode overeen met
de meer bekende annuïteitenmethode.
Voorts komt bij een NCW=0 de nettocontantewaardemethode overeen met de
unuïteitenmethode.
Inflatie kan expliciet in de formules
worden meegenomen, door de term 1+ rte
vervangen door 1+ r -i, waarbij i het
inflatiepercentage voorstelt.
3. Investeringsfuncties
Investeringsfuncties zijn functies waarin het
verband isgegeven tussen een bepaalde
ontwerpparameter enerzijds en het
benodigde investeringsbedrag anderzijds.
Een gebruikelijke ontwerpparameter isde
capaciteit, maar diameter of volume komen
evenzeer voor.
De algemene formule voor de hier te
behandelen investeringsfuncties luidt:
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I = aX + cX + d (min < X < max) (9)
2.4

waarin:
I = investeringsbedrag
X = ontwerpparameter
a,b,c,d = constanten

afzetstijging =q (min m 3 / j a a r )
levensduur • 40 jaar

2.2

rentevoet - 8 %

\ .

2.0

De exponent b heeft in het algemeen een
waarde tussen 0 en 1.waarmee een positief
schaaleffect tot uitdrukking wordt gebracht.
Dit schaaleffect geeft aan dat naarmate de
ontwerpparameter groter wordt, de investeringen per eenheid capaciteit dalen. Bouwen
in grote eenheden isdan relatief voordelig.
In tabel Istaan enkele veel gehanteerde
investeringsfuncties voor drinkwaterprojecten, transportleidingen en aanvullende
zuiveringswerken.
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TABEL I- Investeringsfuncties (prijspeil 1980).
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4. Unuïteit en vollooptijd
Op het gebied van de drinkwatervoorziening
moeten vaak grote investeringen worden
gedaan in nieuwe werken voor winning en
zuivering of voor transportleidingen.
Aanvankelijk zal de produktie indit soort
gevallen beperkt zijn en slechts geleidelijk
stijgen totdat na een aantal jaren de
uiteindelijke produktiecapaciteit wordt
bereikt. De tijdsduur vanaf de start tot aan
het tijdstip waarop de volledige produktiecapaciteit wordt bereikt, wordt de vollooptijd

Afb. 2 - Verband unuïteit en vollooptijd vantransportleidingen bij variabelelineaireafzet.

genoemd. Gedurende de vollooptijd iser dus
sprake van onderbezetting. Een en ander
wordt duidelijk gemaakt in afb. I.
Als wordt aangenomen dat de toekomstige
afzet lineair verloopt van nul tot de
produktiecapaciteit (zie afb. I), dan bestaan
tussen afzet, vollooptijd en capaciteit de
voleende verbanden:

Afb. I - Capaciteit en onderbezetting.
afzet

onderbezetting
capaciteit/produktie

t =n

I 0

tijd
vollooptijd

____^ q = 0.5

^V^.

1.8

A(t) = q.t
A(t) = q.T
CAP = q.T

voor t < T
voort>T

waarin:
CAP = capaciteit
A(t) = afzet injaar t
q
= afzetstijging
T
= vollooptijd
n
= levensduur

(10)
(11)
(12)
[min m3]
[min m3]
[min mVjaar]
[jaren]
[jaren]

Hoe moeten de onderbezettingsverliezen
worden doorberekend in de kostprijs?
Het zou onjuist zijn deze verliezen ten lastete
brengen van de nietvolledige produktie inde
beginjaren, omdat de geïnstalleerde capaciteit
juist isgebaseerd op de toekomstige, hogere
afzet. Beter isdan ook de verliezen te
verschuiven naar de toekomst, wanneer de
volledige produktie zalzijn gerealiseerd.
Een zeer geschikte methode daarvoor isde
unuïteitenmethode [2,3, 4],
Bij deze methode moet de toekomstige afzet
zo goed mogelijk worden geschat, hetgeen
soms grote onzekerheden met zich brengt.
Zodra in de praktijk de feitelijke afzet
duidelijk afwijkt van de afzetprognoses, dan
zal de unuïteit opnieuw berekend moeten
worden.
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Afb. 3 - Verband unuïteit en vollooptijd vanoppervlaktewaterzuiveringsinstallaties bij variabelelineaireafzet.

Door de vollooptijd kleiner of groter te
kiezen verandert de te installeren capaciteit.
Maar als die verandert, verandert ook het te
investeren bedrag en daarmee de unuïteit.
Bij de behandeling van de investeringsfuncties kwam reeds naar voren dat door een
positief schaaleffect het bouwen in grote
eenheden relatief voordeligis.Aan de andere
kant nemen dan ook de onderbezettingsverliezen toe, vooral alseen hoge rentevoet
wordt gehanteerd.
Welke capaciteit kan dan het beste worden
gebouwd? Het antwoord iseenvoudig: die
capaciteit waarbij de unuïteit minimaal is.
De capaciteit waarvoor dit geldt wordt de
optimale capaciteit genoemd; de bijbehorende vollooptijd heet de optimale vollooptijd.

zuiveringsinstallaties, zie afb. 2en 3.
Uit de afbeeldingen isde minimale unuïteit
en deoptimale vollooptijd aftelezen.Tevens
valt te constateren dat bij kleine variaties
rondom de optimale vollooptijd de unuïteit
nauwelijks wijzigt. In tabel II zijn enkele veel
gehanteerde waarden voor projecten en
transportleidingen verzameld.
Bij de berekeningen kan het volgende
worden opgemerkt. In bijzondere gevallen
blijkt de optimale vollooptijd onafhankelijk
te zijn van de afzetstijging, zie bijvoorbeeld
afb. 3.Dit verschijnsel treedt op,indien inde
algemene investeringsfunctie (formule 9) de
constanten cen d gelijk zijn aan nul. Dit kan
ook wiskundigworden aangetoond, maar het
bewijs blijft hier achterwege.

De berekening vandeunuïteit kan eenvoudig
geschieden met behulpvandeformules 8, 10,
11, 12en de gewenste investeringsfunctie.
Vooraf moet een keuze worden gedaan voor
de vollooptijd en moet de afzet worden
geschat.
Het isook mogelijk bij variabele afzet de
unuïteit grafisch uit te zetten alsfunctie van
de vollooptijd. Dit isgedaan voor transportleidingen en voor oppervlaktewater-

TABEL II - Optimale vollooptijd enminimale unuïteit bij
een lineaire afzet (q= / min m?!'jaar, r—8%, n =40jaar}.
Optimale
vollooptijd
[jaren]
zoet grondwater
oevergrondwater
duininfiltratie
diepinfiltratie
oppervlaktewater
transportleidingen

12
12
9
9
7
25

5. Gedetailleerde kostenberekeningen
Soms ishet noodzakelijk gedetailleerde
kostenberekeningen op te zetten, bijvoorbeeld bij studies waar een hoge betrouwbaarheid van de berekeningsresultaten
worden verlangd. In bepaalde gevallen
worden daartoe gehele voorzieningssystemen
in een simulatiemodel doorgerekend.
De werkwijze daarbij isalsvolgt [5].
Bestaande en eventuele toekomstige
projecten en leidingen worden in een
samenhangend netwerk gebracht. Onder
invloed van een toewijzingsprocedure gaat er
water door het netwerk stromen en wel
zodanig dat aan de vraag naar water in de
vraagpunten wordt voldaan, terwijl de
produktiecapaciteiten van projecten niet
worden overschreden.
Een dergelijke simulatie wordt voor vele
jaren in de toekomst uitgevoerd, zodat er
een tijdsbeeld ontstaat van de produktie van
drinkwater bij de verschillende projecten en
van het transport door de leidingen. Door nu
van ieder project en van iedere leiding een
soort boekhouding bij te houden, kunnen
de kosten voor produktie en transport
nauwkeurig worden berekend. Op het
moment dat de simulatie start moeten
gegevens bekend zijn omtrent de schuldenlast, de te betalen renten en de boekwaarden
der activa.

Minimale
unuïteit
[et/nr']
25
33
41
49
53
1,1 per km

In een simulatiemodel zoals hierboven
geschetst, worden drie soorten investeringen
onderscheiden.
Vervangingsinvesteringen; deze zijn nodig
om verouderd materieel te vervangen door
nieuw.
Investeringen in nieuwe produktie- en
transportcapaciteit; deze zijn nodig om de
produktie- en transportcapaciteit te
vergroten, teneinde aan de toekomstige
vraag te voldoen.
Investeringen in zuiveringscapaciteit; deze
zijn nodig als de kwaliteit van het gezuiverde
water niet meer voldoet aan de normen.
De zuiveringscapaciteit wordt dan uitgebreid
met een of meer zuiveringsstappen.
De financiering van allerlei bedragen iseen
vrij ingewikkelde zaak. De hoofdlijnen van
de financiering zullen worden toegelicht aan
de hand van een relatieschema, zie afb. 4.
Eerst zal echter het onderscheid tussen vaste
en variabele kosten worden verklaard.
Onder de vaste kosten worden verstaan de
kapitaallasten, bestaande uit afschrijvingen
en rente. De vaste kosten zijn onafhankelijk
van de produktie of de afzet.
De variabele kosten zijn daarentegen wel
afhankelijk van de produktie. Het betreft
kosten alsonderhoud, bediening, energie en
chemicaliën.
De vaste kosten worden gefinancierd uit drie
bronnen, teweten afschrijvingen, reservesen
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Afb. -f - Relatieschema financiering.

leningen. Het benodigde bedrag wordt in
eerste instantie gefinancierd uit afschrijvingen. De boekwaarde der activa is hierbij
van belang. Is het benodigde bedrag groter
dan de afschrijvingen dan treedt er een
planningstekort op. Dit bedrag kan worden
gereduceerd tot het zogenaamde interne
financieringstekort door de reserves aan te
spreken. Het bedrag wat dan nog niet gedekt
is, moet worden geleend.
Overschrijden de bronnen het te financieren
bedrag, dan wordt het verschil toegevoegd
aan de reserves. Uit de reserves worden
verder de aflossingen gedaan van de
schulden, die zijn opgebouwd uit de nietafgeloste leningen. Over de schulden wordt
rente betaald.
De variabele kosten worden vaak veel
minder gedetailleerd berekend. De reden
hiervan iswaarschijnlijk dat deze kosten in
TABEL III - Variabele kosten (prijspeil 19X0).
Kostenpost
onderhoud en bediening
coagulatiemiddelen
poederkool/korrelkool
ontharding
breekpuntsch lorering
veiligheidschlorering
energie:
zoet grondwater
oevergrondwater
duininfiltratie
diepinhltratie
oppervlaktewater
transportleiding

Variabele kosten
[ct/m3]
2-4
2-3
2-3
3
1,5
0,5
4
4
5
5
6
0.1-0.2 per km

vergelijking tot de vaste kosten betrekkelijk
gering zijn, zodat het de moeite van een
ingewikkelde modellering niet loont.
Met een redelijke schatting kan de fout ten
opzichte van het totaal binnen de perken
worden gehouden.
In tabel III zijn voor enkele kostenposten de
geschatte variabele kosten vermeld.
6. Nawoord
In planningsvraagstukken gaat het meestal
om een eenmalige keuze uit meerdere
alternatieven. Praktijkgegevens zijn daarbij
niet of nauwelijks voorhanden. Het isdan
toch wel zaak over redelijk betrouwbare
gegevens te beschikken die bij de studies
kunnen worden gebruikt. Afhankelijk vande
studie moeten dit globale danwei meer
gedetailleerde gegevens zijn.
In deze voordracht zijn diverse methoden
gepresenteerd, die in enkele studies op het
gebied vande drinkwatervoorziening hun nut
hebben bewezen. Naast de eerder genoemde
IODZH-studie [1]kunnen worden genoemd
de WAAM-studie [6]en het drinkwatermodel in de PAWN-studie [7],
Bij de rijksoverheid zijn de methoden
toegepast ter onderbouwing van de
Structuurschema's drink- en industriewatervoorziening. De VEWIN hanteert enkele
methoden bij de financieel-economische
berekeningen ter onderbouwing van het
tweede Tienjarenplan [8].
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