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Weerwoordop commentaarop artikel
overbenchmark
drinkwaterbedrijven
Iihetlaatstenummervatihet ajgelopenjaar
stondeenreactievanJ.H.Kopophetartikel
'Waterpnjs reëel.gedaald,kwaliteitverbeterd'
overdemeestrecentebenchmarkvandedrinkwaterbedrijven (H 2 0nr.23 van19november
2
° ° 4 NamensWaterleidingbedrijfAmsterdam
reageertjanPetervanderHoekhierop.
Op17november 2004isdederde
VEWlN-benchmarkvandedrinkwaterbedrijvengepresenteerd.Diebenchmark betrof
deresultaten vandedeelnemende bedrijven
metbetrekkingtotdethema's waterkwaliteit,dienstverlening,milieu(belasting) en
kosten&efficiency over2003.
Debenchmarksystematiekisniet statisch:overdejarenzijndethema'saangescherptenzijnverbeteringen doorgevoerd.
Daaromishet interessant teconstaterendat
°°kJ.H.Kop,emeritus hoogleraar Civiele
Gezondheidstechniek,reageertopdebenchmarksystematiekende-uitkomsten.
AlswedereactievanKopsamenvatten,
danspelendaarintweeaspecteneenessentiëlerol.Teneersteworden vraagtekens
gezetbijdebeoordelingvandewaterkwaliteitvolgensde'Waterkwaliteitsindex'.En
passantwordtdekwaliteit vanhetdoorde
oppervlaktewaterbedrijven geleverde drinkwaterterdiscussiegesteld:grondwaterbedrijven zoudeneenhogerekwaliteit leveren,
wantzijgebruiken immers niet,zoalsde
°Ppervlaktewaterbedrijven, een"antropogeenbesmetzoetoppervlaktewater"als
bron.Endit terwijl indetop4vandewaterkwaliteitsbenchmarkdrieoppervlakteWaterbedrijvenstaan:opdeposities
1
(WaterleidingNednjfAmsterdam),2(DuinWaterbednjfZuid-Holland) en4(PWN).
TentweedepleitKopervoordeinspanningendiewater!:idingbedrijvenzich
getroosten indeleveringvaneengoedproduct(technologie-ontwikkeling, kennismanagement),indeprestatievergelijking tot
mtingtelaten komen.
Waterkwaliteitsindex
Kopheeft gelijk alshij steltdatdewater
kwaliteitsindex nietalleindrinkwater voor: mendeverbindingen toetst.HetWaterlei
dingbesluitisdebasisvoordekeuzevande

parametersendebijbehorende normering.
Afhankelijk vandeparametergroep krijgen
parameters eenweging.
Onderscheid wordtgemaakt tussen
acuutgezondhcidskundigeparameters
(gewicht4),niet-acuut gezondheidskundige
parameters(gewicht 2),bedrijfstechnische
parameters (gewicht 1)enklantgerichte M ^
parameters(gewicht3).Per productielocatie
(meetpunt)vindteenwegingplaatsopbasis
vanhetvolumegeleverdwateromuiteindelijktotéénscoretekomen.
Parameterszonder meetverplichting
wordennietmeegenomen indewaterkwaliteitsindex.Inderdaad zouuitbreiding met
ditsoortparameters(zoalsgeneesmiddelen
enhormoonverstorende stoffen) deindex
kunnenversterken.Ernstigenonterechtis
datKopdezebeperkingvandewaterkwaliteitsindexgebruikt omdeoppervlaktewaterbedrijven inhetbeklaagdenbankje tezetten
doorerimplicietvanuittegaandat drinkwater,bereiduitoppervlaktewater,per definitie
sporenvan"mensvijandige stoffen" bevat.
Kopmoetwetendatdevoorraadzoet
grondwater,metnameinhetwestenvanhet
land,beperktisende drinkwaterbedrijven
daaraangewezenzijnopoppervlaktewater
alsbron.Diebedrijven zijnzichterdege
bewustvandewisselendekwaliteitvandeze
bronenhebbenhunbedrijfsvoering enzuiveringstechnologie hieropfeilloos afgestemd.
Dezebedrijven zijnzeeractiefin hetbeheer
vandebronnenenhebbendaarvoorstrategieënontwikkeld.InRIWA-enIAWR-verbandwordtcontinu aandachtgeschonken
aandekwaliteitvandebron.Ditheeft zijn
vruchtenafgeworpen. Dezebedrijven passen
uitgebreidemonitorings-enbewakingsstrategieëntoe,nietalleenindebron,maardoor
hethelezuiverings-endistributieproces en
inheteindproducr.'Riskassessment'en
risicomanagement vanbron tottapisver
doorgevoerdbijdeoppervlaktewaterbedrijven.Dewaterkwaliteitsanalyses strekken
zichveelverderuitdandeparametersdiein
hetWaterieidingbesluit zijn opgenomen.
Metgeavanceerdeanalysetechnieken wordt
continunaarstoffen gezochtwaargeennormeringvooris.Dezewordenoptijd gevonden.Debedrijven spelenhieropindoor uitgebreidprocestechnologisch onderzoekte
verrichtennaarnieuwezuiveringstechniekenendezeooktoetepasseninde praktijk.
Deozon-koolfiltratievanWaterleidingbedrijfAmsterdam(1995)enhetUV/H202procesvanPWN(2004)zijn hiervangoede
voorbeelden.Dezeprocessenhebbenzichin
depraktijkbewezenalsuiterst robuusten
"ormensamenmetdeandere processtappen
eenmukibarrièresysteem.Kopbetrektdeze
aspectennietinzijn oordeeloverdewater-

kwaliteit,zoalsbereiddoordeoppervlaktewaterbedrijven, enmeenteen impliciete
relatie cemoetenleggentusseneen(nog)niet
uitgebalanceerdewaterkwaliteitsindex enerzijdsendeaanwezigheid vansporenvan
mensvijandige stoffen inhetdrinkwater van
oppervlaktewaterbedrijven anderzijds.

Technologie-ontwikkeling en
kennismanagement
BijhetpleidooidatKophoudtomde
inspanningendiebedrijven doenophet
gebiedvantechnologie-ontwikkeling ende
wijzewaaropzeomgaanmetkennisendeskundigheidendeinterneorganisatiedaarvan,
indebenchmarkoptenemen,pastdekanttekeningdatditeeninspanningbetreft enniets
zegtoverdebereikteresultaten.Ookmoetde
benchmarknietopdestoelvanhetmanagementvandewaterbedrijven gaanzitten.
Deinspanningen diedebedrijven /ich
getroosten ophetgebiedvantechnologieontwikkeling (R&D)komen,alsdeinspanningen effectief zijn uitgevoerd,vanzelf
teruginhetresultaat.Metingvandewaterkwaliteit,viaeenalofnietaangepaste waterkwaliteitsindex,isduseenobjectieve manier
omde'subjectieve inspanning' opzijn uiteindelijke waardetebeoordelen.
Eengoedvoorbeeldisdehiervoor
genoemde inspanningvandeoppervlaktewaterbedrijven ophetgebiedvantechnologie-ontwikkeling:juist doordie inspanning
zijn dezebedrijven instaatgeblekeneen
onberispelijke waterkwaliteit televeren,
ondanksdedoorKopverfoeide antropogeen
besmettebron.
Hoedebedrijven ditintern organiseren
enhoedebedrijven komen toteengoede
mixvaninterneenexterne deskundigheid,
iseenkeuzevanhetbedrijfzelf.Debenchmarkdienthet resultaatvandeprocessen te
beoordelenennieteenoordeeltevellenover
deinrichtingvandeprocessen.Ditis
immerseenveranrwoordelijkheid van het
management vande drinkwaterbedrijven.

Alleen het resultaat telt
Debenchmark, enookdewaterkwali
teitsbenchmark, iseengoed instrument
maarnogzekervoorverbeteringvatbaar.De
discussieoverdeverbeteringvandewaterkwaliteitsbenchmark moetzichechter niet
gaanrichtenopde(stammen)strijd tussen
grond-enoppervlaktewater enhet drinkwaterdatdaaruit bereidwordt.Juisteengoede
waterkwaliteitsindex kandit soort subjectieve,gevoelsmatigeelementen naardeachtergrond verplaatsen.Uiteindelijk ishet alleen
hetresultaatdattelt! f
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