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Directeurenvandrinkwaterbedrijvenbespreken
ontwikkelingen
DirecteurenvanalleNederlandsedrinkwaterbedrijven,hetIsraelischestaatsbedrijfMekorot,de
BelgischebedrijvenPidpaendr.VlaamseMaatschappij voorWatervoorzieningendirecteurenvande
grootsteAmerikaansedrinkwaterbedrijven namenvan21totenmet25maartdeelaandevierde
Kiwa-AwwaRFCEO-conferenceinAmsterdamenParijs.Debijeenkomst, metalsdoelstellingkennisuitwisselingen-verdieping,stondinhettekenvantechnologie,veiligheid,uitbestedingéndeklant.
Deconferentie begonopBerenplaat,één
vandeproductiestations vanEvidesvoorhet
drinkwater vanRotterdam.DirecteurGer
VogelesangschetstedevoorNederlandende
Nederlandseschaalunieke projectopzet.
Berenplaat kwam mediojarenzestigin
bedrijf.Devoordietijd vooruitstrevende
techniekendetoonaangevende architectuur
trokken internationaal aandacht. Momenteelstaatdezuiveringopnieuw indebelangstellingvanwegedetoepassingvaneen nieuwe,innovatieveprocesstapmet UV,primair
bedoeldvoordesinfectie eninactiveringvan
protozoa.
ASR e n d i e p i n f i 1tratic
(Dreigende) watertekorten stimuleerden
ookinnovaties inhetbeheervandewaterbronnen.Indrogegebieden indeVSwordt
elkedruppelgebruikt.Eventueleseizoensoverschotten wordenopgeslageninde
bodemvoorArtificial StorageRecovery(ASR).
Drinkwater wordtgeïnfiltreerd viaeen
(diep)infiltratieput enbewaard indebodem.
Naderhand, alsdevraagnaar drinkwater
hoger isdanhetaanbod,wordt hetvia
dezelfde put weerteruggewonnen.Deze
techniek isdoorDZHuitgebreid beproefd.
Datheeft ervaringopgeleverdmet kunstmatige-endiepinfilttatie diewaardevolisvoor
decollega'suit deVS. Eentechnische rondleidinginScheveningen wasdanookonderdeelvanhet programma.
Nanofiltratic
Nanofiltratie leentzichvoorgecombineerdehardheidsverlaging en verwijdering
vanorganischestoffen ofnitraat.InMerysur-OiseexploiteertSEDIFeen ultramodernenanofiltratie-installatie. Dezeverzorgtde
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drinkwatetvoorzieningvaneenaantal voorstedenvanParijs.Deinstallatieisontworpenengebouwd doorVeolia(Generale-desEaux).SEDIFtreedt hierbij opalspubliek
regisseurvoordegemeenten endraagtde
gedelegeerdeverantwoordelijkheid voorde
drinkwatervoorziening inderuim 125Parijsevoorsteden.InFrankrijk isdegemeentemeerspecifiek:deburgemeester -verantwoordelijkvoordrinkwatervoorziening en
waterkwaliteit.Devoorsteden vanParijs
hebben hun verantwoordelijkheden gebundeld,gedelegeerd enondergebracht bij
SEDIF. Dezeheeft ophaarbeurtdeoperatie
uitbesteed aaneenprivatemaatschappij:de
CompagnieGenerale-des-Eaux.
Desituatie inParijs wordtwelaangeduid alshet'Fransemodel'.VertegenwoordigersvanhetSyndicatPtofesionnel desEntreprisesdeServicesd'Eauet d'Assainissement
(SPDE)lichtten ditmodelopde conferentie
indetailtoe.SPDEisdeFranseevenknievan
VEWINenheeft de(grote)ptivatemaat-

DeactievekoolinstallatieopBerenplaat.

Detweejaarlijkse conferenties voordirecteurenvanwaterbedrijven (CEO)zijn
voortgekomenuitdesamenwerkingvande
AwwaResearchFoundationuitdeVerenigdeStatenenKiwaWaterResearchalscoördinatorvanhetbedrijfstakonderzoek van
dedrinkwaterbedrijven inNederland.Tijdensdevorigeconferentie in2003 bezocht
eendelegatieNederlandsedirecteurenvan
waterbedrijven hetzuidwestenvandeVS.
Ditjaar kwamendeAmerikanennaar
Amsterdam,omenkeledagenlaterdoorte
reizennaarParijswaarondermeerde
grootstenanofiltratie-installatie vande
wereldwerdbezocht.

schappijen alsleder.
DewatervoorzieninginParijsenin
Frankrijk inhetalgemeenwijkt sterkafvan
deNederlandse.Enkeleinhetoogspringendeverschillenzijn deverdoorgevoerde
samenwerking tussenpubliekeenprivate
actoren,splitsingtussen verantwootdelijkheidenregieenerzijds endedagelijkseoperatieanderzijds,dewijzewaaropdedienstverleningenactiviteiten wotdengedeeldén
degroteschaalvande bedrijven.
HetFransemodel isovergenomen door
landen uit hetvoormaligeOostblok.Steden
alsPraag,BudapestenBerlijn kennen een
publiek-private samenwerking.DeFranse
bedrijven zijn ookeengoedepartij inChina,
zoalsVeoliadatdewatervoorziening ineen
deelvanShanghaiverzorgt.Desleutel lijkt
teliggen ininnovatieve vormen vanuitbestedingendeinrichtingvanefficiënte uitbestedings-en financieringscontracten.
Harnaschpolder
Nieuwecontractvormen enverdoorgevoerdepubliek-private samenwerking
komenwesindskortooktegen indeNederlandsewatersector.Indebuurt van Delft

wordteengrote afvalwaterzuivering
gebouwd:Harnaschpolder. Het HoogheemraadschapDelfland heeft deprivate partij
Delfluent opgedragen omderealisatievan
dezezuiveringsinstallatie voorhaarrekening tenemen,inclusief transportleidingen
voorrioolwarer.Delfluent heeft bovendien
deopdracht omvoor30jaar deoperatie te
verzorgen.InhetDelfluent-consortium zittenhetNederlandseEvidesenhet Franse
Veoiia.Sommigenzien indeaanpak rond
Harnaschpolder eenvoorbeeld voordetoekomst.

Europa
HoewelFranse drinkwatermaatschappijen concurrenten vanelkaarzijn, werken
zeopdiverseterreinengoedsamen,zobleek
uitpresentaties vandeCEO'svanVeoiia
WaterendeLyonnaisedesEaux.Voorlobbywerk,belangenbehartiging en onderzoek
wordendekrachten gebundeld.DeFransen
kijken daarbij nadrukkelijk naar 'Europa'.
Oponderzoeksgebied wordt samengewerkt
metNederland, wantdeFransenzijn lidvan
hetEuropeanWaterResearchInstitute platform (EWRI)enWeKnow,hetnetwerkvan
ruim 300kennispartners inEuropa.Zowel
EWRIalsWeKnowzijn opgerichtop initiatiefvan Nederland (Kiwa).Kiwagaat bovendien hetsecretariaat enmanagement verzorgenvanhetWaterSupplyand Sanitation

Israël
KiwaWaterResearchgaathetIsraëlische
waterbedrijfMekorotWaterCompanyondersteunenmetwetenschappelijke kennisen
technologie-ontwikkeling.
Omdatdehuidigebronnenvoorwatervoorzieningoplangeretermijn onvoldoendecapaciteitbiedenomtevoorzienindestijgende
waterbehoefte, moetennieuwetechnologieen
efficiëntere productie-endistributiesystemen
ontwikkeldworden.RonanWolfmanvan
Mekorotondertekendedesamenwerkingsovereenkomstonlangstijdenseenwerkbezoekaanhetkennisinstituut inNieuwegein.
Dekomendemaandenwordtdeovereenkomstfinancieelnaderuitgewerktomnog
voorhereindvanditjaareffectieftezijn.
Metdesamenwerkingsovereenkomstvoorziet
Mekorotzichvantechnischwetenschappelijkekennis,technologie-overdrachtenopleidingstrajecten voormedewerkers.Verderis
afgesproken datdepartijengezamenlijkzullenoptrekkenindeverkrijgingvanEuropese
subsidiesenprojecten.Hetuiteindelijkedoel
vandesamenwerkingisookdatMekorotzal
participereninonderdelenvanhetgemeenschappelijkdinkwateronderzoekvande
Nederlandse waterbedrijven.

TechnologyPlatform (WSSTP).Hierdoor
heeft Nederland eeninvloedrijke positie bij
toetepassen(water)technologie indetoekomstendaarmeeookveelinvloedophet
programma vanDG-Research.

Export en de Verenigde Staten
Sommigedrinkwaterbedrijven ontwikkelenbelangstellingvooreventuelecommerciëlemogelijkheden inhet buitenland.
OpvallendisdatNoord-Amerikasteeds
vakerwordtaangeduid alseen belangrijke
markt voorexport.Ineerdereanalyseswerdenlanden inOost-Europa enontwikkelingslanden nogalsmeestkansrijke regio's
bestempeld.Vooreenserieuzeenwinstgevendeexport,zondergebruik tehoeven
makenvansubsidies,dienendewaterbedrijvenzichechter terichtenoplandenmeteen
hogelevenstandaard, waarnormaal kan
worden betaald voorwater.IndeVSisdat
hetgeval.Consumenten betalen redelijk
voorwater,deprijs ligtrondeendollarper
kubiekemeter,erbestaatvraagnaar nieuwe
technologieeneriseentrendnaarmeer
publiek-private samenwerking. Nederland
heeft mogelijkeenvoorsprong,vanwege zijn
imagoen contacten.

Veiligheid
Veiligheidwaséénvandeonderwerpen
diealseenrodedraaddoorde conferentie

MekorotWaterCompany,opgerichtin 1937,
verzorgtruim70procentvandewaterbehoefteinIsraël,waarvan80procentdrinkwater.
Hetbedrijfproduceert1,3miljard kubieke
meterwatervoorlandbouw,huishoudelijken
industrieelgebruik.Deomzetbedraagtruim
500miljoen USdollar.Hetaantalmedewerkersbedraagt2.400.

RonanWolfman(Mekorot)(links]enRonvanMegcn
(directeurKiwaWaterResearch].

liepen.Dedreigingvaneen terroristische
aanvalisgroot.Recentisdaarbij noghet
Bonn-Chartergekomen,deaanpak vande
WHOophetgebied vanveiligheid.Waterbedrijven inNederland,BelgiëendeVSzullen
worden verplicht omderichtlijnen vande
WHOvolgensdeWaterSafetyPlansinde
praktijk tu<_tepassen Hoewel bedrijven één
enandergoedopordehebben,zullenveel
aanvullende maatregelen nodigzijn,zoals
deinvoeringvanHACCPen maatregelen die
liggen inhetverlengdevandeadviezenvan
decommissie Tabaksblatt.
Desituatie inIsraël iseen bijzondere.
Waterwordtdaarovergroteafstanden vervoerd,deelsineenopensysteem,watde
dreigingvaneenpotentiële terroiistische
aanvalgrootmaakt.Mekorot isdegrote
waterleverancier vanIsraël.Alsgeenander
hebbenzijnagedachtoverdemeest effectieveaanpakomterreuraanslagen tevoorkomen.Hun praktischeen pragmatische
insteek isverbluffend (zieookka

De klant
Deconsument isbepalendgewo-den
voordeambitiesvanhetmoderne managementvanwaterbedrijven. Demeesteinvesteringenwordendanookgedaan inde
vormgevingenverbeteringvan klantcontactenenindeERP-systemendiedit ondersteunen.Hoecommuniceerjeop effectieve
wijze met hetpubliekovereencalamiteit?In
Nederland worden inspirerendecampagnes
ontwikkeld,diedeuitstekende kwaliteitvan
hetdrinkwater benadrukken tegenoverderden.Alleaandacht isgerichtopbehouden en
waarmogelijk vergroten vanhet consumentenvertrouwen.
Effectieve communicatie isookindeVS
vanbelang.DeAmerikaanseconsumentis
kritisch tegenoverenweinigloyaalnaar zijn
waterbedrijf.Debesparingscampagnes die
bedrijven moeten uitvoeren indedrogeen
woestijngebieden in hetzuidwesten kunnen
nietaltijd opbegripvandeconsumentrekenen.

De toekomst
Deontwikkelingen diezich buitende
watersector afspelen, maardetoekomst
ervanwelzullen bepalen,zijn onzeker.Het
isdetaakvoordeleidingvandewaterbedrijvenomeenmethodiek ensysteem tehebben
dat hetmogelijk maaktommetdieonzekerhedenopeffectieve wijzeom te kunnen
gaan.Desecnarioaanpak,zoals toegepast
doorShellenookdoordeNederlandse
watersector, leentzichhieruitstekend voor.
Dezeaanpakvormdederodedraad tijdens
deconferentie. •
George Mentjox
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