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ACHTERGROND

NEDERLANDSE DRINKWATERBEDRIJVEN KUNNEN PROFITEREN
VANERVARINGEN MET GEÏNTEGREERDE RISICOAFWEGING

Yorkshire Water
optimaliseert met
slimme modellen
YorkshireWaterisinhetVerenigdKoninkrijkkoploperophet.gebiedvanslimmemodellenomdrinkwaterproductieenbedrij/smiddelenbeheerteoptimaliseren.Hergebruikvandemodellenistotdiepin
deorganisatiedoorgevoerd,watzichvertaaltinsignificantekostenbesparingenenhogewaaràcnng
vanklanten,maatschappelijkestakeholdersenwerknemers.DeaanpakvanYorkshireWaterbiedt
voorNederlandsewaterbedrijven aanknopingspuntenomdebedrijfsvoering verderteoptimaliseren.
YorkshireWaterisin 1989ontstaan na
denationaleprivatiseringvanwaterbedrijvenenmaakt onderdeeluitvandebeursgenoteerdeKelda-groep.Hetbedrijf levert
wateraan4,5miljoen klanten inonder andereSheffield, York,Bradford, LeedsenHuil.
Dejaarlijkse omzet bedraagt 600miljoen
pond.YorkshireWateriseenecht waterketenbedrijf met88waterzuiveringsinstallaties,610rioolwaterzuiveringsinstallaties en
60.000kilometerrioleringenenwaterleidingen.YorkshireWatermaaktgebruikvan
verschillendewaterbronnen.Inhet winterseizoenisdeverdelingvanbronnen 22procentgrondwater,45procent reservoirsen33
procentdirecteinnamevanrivierwater (zie
afbeelding 1).Indezomerneemt het aandeel
reservoirwateraften gunstevangrond- en
oppervlaktewater.

Britsewaterbedrijven zijnsterkgericht
opkostenbesparing.Deaandachtvoorkostenbesparinglooptdoorheelhet bedrijf
heen:vanefficiënte productielocaties,slim
assetmanagement totopefficiency gericht
onderzoek.Voorieder onderzoeksproject
wordtdeuiteindelijke'opbrengst'vastgesteld.Dehoogstepotentiële kostenbesparingenzijn terealiseren inhetproductie-en
distributieproces,bijvoorbeeld door waterkwaliteitsmonitoring aandehand van
slechtsenkele(uitgebreidgeteste)gidsparameters.YorkshireWatervertrouwt hier
blindopenheeft metdezewerkwijze vele
miljoenen ponden bespaard.Daarnaast ontwikkeltYorkshireWatergeavanceerde
modellen omdebedrijfsvoering teoptimali-
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seren,zoalsWRAP(WaterResourceAllocationPlan)voorwaterproductie enLEADA
(LeadingEdgeAssetDecisionsAssessment)
voorhet risicogestuurd beheervan infrastructuur.

WRAP-simulator
In 1995werdEngeland geconfronteerd
meteenextreemdrogezomer,dereservoirs
dreigden leegteraken.Omeenramp te
voorkomen moesten allebronnen optimaal
worden ingezet.Inkortetijd werdeen
modelontwikkeld waarmeedemeestoptimaleproductieomstandigheden inhetgehelevoorzieningsgebied werden gesimuleerd,
deeersteversievanWRAPsim(Water
ResourceAllocationPlanSimulator).Met
WRAPsimishetmogelijk om langetermijnscenario's(bijvoorbeeld klimaatverandering)
door terekenenopbasisvankenmerken van
debronnen(productiekosten, milieuimpact,vergunningen, beschikbaarheid),
gepland onderhoud enontwikkelingen inde
watervraag.
Indeteberekenen scenario'skanook
informatie wordenverwerkt over kritische
periodenenpieken.Centraal aangestuurde
productieplanning werkroptimaalalsalle
beschikbarebronnen aanelkaarzijngekoppeld meteengridstructuur (zieook afbeelding 1),optimalisatievoorclustersvanwinningen iseveneensmogelijk. Doordeinzet
vanWRAPsimbleekYorkshireWaterin staat
omzonder uitbreidingvande winningcapaciteitookinextreemdrogeperiodenvoldoendewaterteblijven leveren.

DeverdelingvandebronnenvanYorkshirewater.

Focus op kosten
Britsewaterbedrijven zijn wettelijk verplichtiederevijfjaar hun businessplannen
doordecentraletoezichthouder (OFWAT)te
latengoedkeuren.Indeplannen beargumenteren dewaterbedrijven welkeinvesteringennodigzijn voorhet leverenvande
vereisteprestatie.OFWATbeoordeeltdeze
plannen opgevolgenvoorde waterrekening
enkanbesluiten devoorgestelde investeringenaftewijzen.HetoordeelvanOFWATis
medegebaseerdoponderlinge vergelijking
vandeinvesteringsplannen enprestaties per
individueelbedrijf;minderefficiënte waterbedrijven moeteneenvoorbeeld nemen aan
eengroepvanefficiënte waterbedrijven.
AangezienYorkshireWatertotdemeest efficiëntewaterbedrijven behoort,wordt het
bedrijfinEngeland beschouwd alskoploper.
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onvoldoendedruk leveringsonderbreking
leveringszekerheid biologischeenchemischewaterkwaliteit
bruinwater
lekverlies
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Weibulloverlevingscurvendiewordengeverifieerd metvisueleinspecties.Voorondergrondseinfrastrucruur (zoalsleidingen) zijn
'foutenbomen' opgesteldvoordeverschillendefaaloorzaken. Deze,incombinatie met
leidinggegevens,voorspellende waarschijnlijkheid enheteffect van falen.

DeNederlandse delegatievanwaterbedrijven bijéénvandeonoven

dektezuiverin^sstappen.

Centrale productieplanning

LEADA

Nadedrogezomervan 1995ishet
WRAPsimmodelverfijnd metmodulesvoor
wekelijkseproductieplanning.Allewerkprocessenzijn ophetmodelafgestemd. Op
maandagverzamelen productieplanners
informatie overhetweer,watervraag,
geplandonderhoud,grondwaterstanden en
andererelevanteinformatie vandepompstations.Vrijwelallegegevens kunnen
onlinewordenuitgelezenbijdepompstationsviagsmentelefoonlijnen.WRAP
tekentopbasisvandezeinformatie demeest
optimaleproductieconfiguratie uitvoorde
w
eekerna.Opdonderdagkomendeproductieplannersbijelkaaromdebenodigde
actiestetoetsenenbinnen deorganisatie uit
te
zetten.Devolgendemaandagwordteen
nieuwproductieregime van kracht

MetLEADAkunnenassetsoptimaal
wordenbeheerd.HetLEADA-modelondersteuntbeslissingen oververvangingenen
onderhoud metalsdoelverminderingvan
bedrijfsrisico's enaansluiting bij klantwensen.Hetmodelistevensgeschiktvoorhet
afleggen vanverantwoordingaanOFWAT.
LEADAbestaatuitzesstappen.Vrijwelalle
bedrijfsprocessen en informatiesystemen
zijngeautomatiseerd zodatbenodigdedata
automatisch wordtgegenereerd.

WRAPoptimaliseert nietalleendekosn perproductielocatie maarookklantteVr
edenheid(variatiesinwaterkwaliteit in
2o
genaamde'pendelgebieden')enmilieu»npact.Ondanks flinke investeringskosten
(onderanderevoordataverzameling) slaagt
'otkshireWatereriederjaaropnieuw in
kostentereduceren doordeinvoeringvan
d
' t gecentraliseerde productieplansysteem.
te

Hetidentificeren vanrisico's
Uithetleidingeninformatiesysteem en
eendatabestandvoorbovengrondse infrastructuur wordenonderdelen geïdentificeerdalsreservoirsmetruwwater,zuiveringen,boostersenleidingclusters.Leidingen
wordengeclusterd pergeïsoleerddeelvan
hetdistributienet datapartwordtbemeterd).Deonderdelenwordengekoppeldaan
eensetvan faaloorzaken.
Metbehulpvan informatiesystemen
wordtperonderdeelvoordefaaloorzaken de
actuelestaatgeschat.Voorbovengrondse
infrastructuur genereertLEADAeenvoorspellingvandelevensduur metbehulpvan

YorkshireWatersplitst heteffect van
falen opinimpactenomvang.Dereden
hiervan isdatdeomvangvaakiste kwantificeren(bijvoorbeeld hetaantalgetroffen aansluitingen ofdeduur vaneenonderbreking).
Impactisminder tastbaar,maarheeft een
directerelatiemetdefaaloorzaak.Zokan
onvoldoendedruk bijvoorbeeld worden
onderverdeeld inklassen(0-50kPa,50-100
kPaenz.)ofkaneenverminderde waterkwaliteitwordenonderverdeeld naar verontreinigingtypen (fecalebesmetting,smaakklachten).
Genererenvanrisico'senoplossingen
Vooralleonderdelen worden risico's
(onderscheiden naar waarschijnlijkheid,
impactenomvang)ingevoerd ineenBusinessRiskModel.Inditmodelwordenrisico'sopconsistentewijzebeoordeeldengedocumenteerd.HerBusinessRiskModel kent
voorelkrisicoéénofmeerderestandaardoplossingenmetbijbehorende eenheidskosten.
Hetresultaat vanditmodeliseenlijst met
allerisico'senbijbehorende oplossingen.
Peroplossingwordttevenseenvoorspellinggegevenvandebenodigde investeringen,deonderhoudskosten endematevan
risicovermindering.Dezewordt bepaald
doorhetverschiltussenhetrisicovoordat
maatregelen zijngenomenenhetrisico
nadatmaatregelenzijngenomen.Opgemerktdient tewordendatindezestap
oplossingenwordengegenereerd diebeogen
debestaandeinfrastructuur instand tehouden;aanpassingen moetenhandmatig worden ingebracht.
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Relaterenoplossingenaanklantwensen
Eensindevijfjaar onderzoekt Yorkshire
Waterdewensenvanconsumenten quabetalingen.Daaruit moetblijken ofenhoeveel
klanten bereidzijn extra tebetalen vooreen
hogerserviceniveau.LEADAcombineert
informatie vanderisico-identificatie met
informatie overdebetalingsbereidheid om
prioriteiten voortoekomstige investeringen
vasttestellen.
Hetserviceniveau vandedrinkwaterleveringendeafvoer enzuiveringvan afvalwaterishiervoor uitgesplitst naar 14onderdelen,zoals leveringsdruk,
leveringsonderbrekingen en wateroverlast.
Vooralleoplossingen dieindevorigeparagraafwerden voorgesteld,kanworden aangegevenin hoeverrezij bijdragen aaneen
verbeteringvanhet serviceniveau.
Hetresultaat vandelaatstestap iseen
setvanmogelijke oplossingen voorhet verlagenvanrisico's.Dezeoplossingen zijn
voorzienvankosten,eenmaat voorrisicoreductieendebijdrage aande verbetering
vanhet serviceniveau.
Economischeoptimalisatie
Devorigestapresulteert ineenlange
lijst metmogelijke oplossingen.Met behulp
vaneeneconomisch optimalisatieprogrammawordt eenselectievanuit tevoerenactiviteiten opgesteld.
Financiëleimplicaties
Degekozenoplossingen worden verzameldendefinanciële implicaties van het

Decentralecontroleruimte.

gehelepakketgeëvalueerd.Waarnoodzakelijkvolgtharmonisatie van investeringen
omtekomen toteengelijkmatig investeringsniveau inde tijd.
Autorisatievoorinvestering
Delaatstestap bestaatuit eenevaluatie
vanhetgeheleprocesendeaanvraagvan
autorisatie voordegevraagde invesreringen.

Wat merkt de klant ervan?
Prioritering inLEADAvormtdebasis
voorinvesteringsplannen waarin klantenwenseneenbelangrijke rolspelen.Risicoreductie,economischeoptimalisatie en
klantwensen tezamen bepalenofeeninvesteringwordtgedaan.Klantenwensen staan
ookcentraal indedagelijksepraktijk,zoals
inde'controleruimte'vanYorkshireWater.
Hierkomt informatie binnen overproductiestations,weersvoorspellingen enzovoorts.
Decirca50mensen diehierwerken, behandelenookklachten enzorgendatdirectactie
wordtondernomen.Binnenkomende klachtenwordengelokaliseerd met behulp van
GISenopeenkaartmet informatie overleidingengeprojecteerd. Mobiele onderhoudsteamsrukken binnen enkeleminuten uit,
eventueel met flessenwater voorklanren met
eenkwetsbare gezondheid.
Vooreenoptimaal klantcontact zijn
monteursgetraind.Tijdens deze trainingen
wordenookdereactiesvanklanten opeen
leidingbreuk ofdewaarderingvan drinkwaterdoorverschillende bevolkingsgroepen
behandeld.Meteenopafstand benaderbaar

databestand metdetailsvanklanten (nierdialysepatiënt,agressieveklant, enzovoorts]
kandemonteur zichoptimaal voorbereiden.
Bijaanhoudende klachtenover waterkwaliteitzetYorkshireWaterchipsin(prijs: 50
Engelseponden]dieinhetleidingnet wordeningebracht.Dechipmeetgedurendeeen
halfjaar zes waterkwaliteitsparameters
(onderanderePH,troebelheid en chloorconcentratie]opbasiswaarvandeoorzaakvan
demeesteproblemen wordt achterhaald.

Relevantie voor Nederland
DeBritsesituatie isunieken kostengedreven;erwordtzelfs bespaardopoverkappingenvanproductielocaties (ziefoto).Het
WRAP-modelisineersteinstantie ontwikkeldom,gedwongen door weersomstandigheden,teschakelen tussenbronnen (reservoirs,grondwater enoppervlaktewater) om
voldoendewater teblijven leveren in tijden
vandroogte.HoeweldeNederlandse situatie
anders is(geeninfrastructuurgrid, zelden
echtedroogte),biedtdeopzetvanWRAP
mogelijkheden omproductie verderteoptimaliseren;beterebenuttingvan vergunningen,verminderen milieu-impact (verdroging,chemicaliën)enlagere productiekosten
inclustersvan winningen.
Deintroductievaneen productieplanmodelisingrijpend voordeinrichtingvan
deorganisatie.Daarom ishetzinvoleerst te
experimenteren meteen simulatiemodel
voordelangerermijn omscenario'svoor
productieconfiguraties door terekenen.
Hiermeekunnen bijvoorbeeld de effecten
vancalamiteiten,klimaatverandering en
verplaatsing vanwaterwinningen worden
doorgerekend. InhetBTO-project flexwater
wordt ditjaar verdergebouwd ophet
gedachtegoed vanYorkshireWaterenzaleen
planningsmodel worden ontwikkeld.
LEADAisvooralgericht ophet onderbouwenvaninvesteringsplannen voor
OFWATénalsintern prioriteringsinstrument.Demethodeisnauwverwevenmetde
verschillendeinformatiesystemen van
YorkshireWater.YorkshireWaterheeft dan
ookgeenintenties LEADAalscommercieel
pakketopdemarkt tebrengen.DeNederlandsewatersector kanwelprofiteren vande
doorYorkshireWatergehanteerde methode
vaneengeïntegreerde risicoafweging, waarbijeenbelangrijke plaatsisingeruimd voor
dewensenvandeafnemers. f
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