ACHTERGROND

JAARLIJKS BESPARING VAN ZES MILJOEN EURO DOOR PLENTY

Volautomatische
bedrijfsvoering bij
drinkwaterbedrijf PWN
Sinds juli 2005 verloopt de drinkwater-productie en -levering bij PWN in Noord-Holland van bron
tot tap volautomatisch. De bedrijfsvoering is zodanig geautomatiseerd dat drinkwater kostenoptimaal en nagenoeg zonder tussenkomst van de mens wordt geproduceerd en geleverd. De bednjfsvoerder grijpt alleen in bij calamiteiten en significante afwijkingen die niet door de procesautomatisering
worden opgevangen.
derden zijn afspraken vastgelegd over hoe
veelheid en kwaliteit, zowel met betrekking
tot inkoop als verkoop van water. Vanwege
de toegenomen verontreiniging van het
oppervlaktewater introduceerde PWN high
tech zuiveringsprocessen, te weten ultrafil
tratie, omgekeerde osmose (hyperfiltratie) en
UV/H202-behandeling. Deze processen zijn
gevoeliger voor verstoringen dan de conven
tionele technieken en vereisen geavanceerde
regelstrategieën.

Het drinkwatervoorzieningsgebied van
PWN omvat de provincie Noord-Holland,
met uitzondering van Hilversum en de regio
Amsterdam. De distributie vindt plaats via
een leidingnet van ruim 9.000 km. De meer
dan 1,5 miljoen inwoners en circa 2.700
bedrijven en instellingen verbruiken
jaarlijks zo'n 105 miljoen kubieke meter
drinkwater. Daarnaast levert PWN ook
industriewater aan enkele grote bedrijven in
Noord-Holland. De zuivering en levering
van drinkwater vindt plaats vanuit zeven
productielocaties. In het Gooi wordt grond
water gewonnen. Dit water is zo zuiver dat
het rechtstreeks kan worden geleverd. Het
meeste drinkwater - meer dan 90 procent wordt echter bereid uit oppervlaktewater,
dat wordt ingenomen uit het IJsselmeer en
het Lekkanaal bij Nieuwegein. De productie
van drinkwater uit oppervlaktewater
geschiedt via voorzuivering, gevolgd door
infiltratie in het duingebied en klassieke
nazuivering en ontharding óf directe zuive
ring tot hyperfiltraat dat wordt gemengd
met (niet onthard) drinkwater óf directe zuiering tot drinkwater.

De maatschappij verwacht van een
waterleidingbedrijf dat het doelmatig en
kosteneffectief opereert. Middels de bench
mark drinkwaterbedrijven willen waterbe
drijven dit bereiken en aantonen. Om een
voor de klant zo gunstig mogelijk drinkwa
tertarief te realiseren werkt PWN daarom
continu aan het beheersen en verlagen van
de productiekosten. Daartoe wordt een
financieel meerjarenplan opgesteld dat als
basis dient voor een productieplan, waarin
voor elk jaar de inzet van de productiemid
delen op basis van bedrijfseconomische over
wegingen is geoptimaliseerd.

Randvoorwaarden

Een lastige opgave

Bij het kosteneffectief produceren van
drinkwater komt tegenwoordig heel wat kij
ken. Om te beginnen moet een waterleiding
bedrijf voldoen aan de wettelijke eisen met
betrekking tot druk, kwaliteit en leverings
zekerheid. Daarnaast legt PWN zichzelf
randvoorwaarden op uit oogpunt van
natuurbeheer - zoals het minimaal fluctu
eren van de infiltratiepandpeilen - en heeft
het bedrijf zich te houden aan de overeen
komsten met de provincie over de maximaal
te infiltreren en te winnen hoeveelheden
water in het duingebied. In contracten met

Eindjaren negentig werden de processen
op de verschillende productielocaties vanuit
drie controlekamers bediend en bewaakt. De
controlekamers waren in volcontinudienst
(7 dagen, 24 uur lang) bemand. Op grond van
eigen inzicht, berekeningen en ervaring
stemden de procesvoerders naar beste kun
nen het productiedebiet af op de drinkwatervraag. Daarbij probeerden ze vraag en
aanbod zoveel mogelijk te ontkoppelen door
de drinkwaterbergingen effectief in te zet
ten. Productiecapaciteit is immers aanmer
kelijk duurder dan bergingscapaciteit en
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bovendien leveren zuiveringsprocessen een
betere kwaliteit naarmate de debieten con
stanter zijn. Het probleem hierbij was dat
gestuurd werd op een voor het gevoel vol
doende hoog bergingsniveau, met als gevolg
dat aanpassingen in productiedebieten vaak
enkele malen per dag plaatsvonden. Deze
werkwijze is ineffectief, omdat het volgen
van het uurverbruik een onnodig groot
beslag legt op de productiecapaciteit. Ver
keerde inschattingen konden soms alleen
worden gecorrigeerd via een forse bijstelling
van het productiedebiet.
Neem daarbij de geografische spreiding
van de technische installaties en het gepland
en ongepland uitvoeren van onderhoudsactiviteiten en het zal duidelijk zijn dat het
nemen van beslissingen in de operationele
bedrijfsvoering een lastige zaak was. In deze
context was het onmogelijk te voldoen aan
alle genoemde randvoorwaarden en daarom
kwam PWN tot de conclusie dat zij alleen
met geavanceerde automatisering tegen
maatschappelijk aanvaardbare kosten aan
haar verplichtingen kon blijven voldoen.

Volautomatisch proces
Als antwoord op deze ontwikkelingen
besloot PWN eindjaren tachtig het produc
tie- en distributieproces vergaand te optima
liseren. Het betrof een groot aantal infra
structurele en zuiveringstechnische
aanpassingen, maar ook de ontwikkeling
van een nieuw besturingsconcept gericht op
een volautomatisch proces van up tot bron.
De belangrijkste doelen die ten grond
slag lagen aan dit besluit zijn:
• Het maximaal benutten van de capaci
teit van productiemiddelen, met als
gevolg dat uitbreidingsinvesteringen
uitgesteld kunnen worden of- vanwege
het stabiliseren of afnemen van het
drinkwaterverbruik op middellange ter
mijn - zelfs niet nodig zullen zijn;
• Vereenvoudiging van de infrastructuur:
drinkwater leveren zonder gebruik te
maken van suppletiepompstations en
watertorens;
• Het verminderen van het chemicaliënverbruik door geavanceerde procestech
nologieën en geoptimaliseerde procesre
gelingen toe te passen;
• Het bereiken van een constante drink
waterkwaliteit door gebruik te maken
van een locatieoverstijgende, op vraagvoorspelling gebaseerde automatisering;
• Besparing op personeelskosten door het
afschaffen van de continudiensten en
het aanpassen van de organisatorische
gebiedsindeling;

•

Meer doelmatigheid in de bedrijfsvoe
ring door het combineren van functies.

De meest bepalende uitgangspunten
waren:
•

Het personeelsbestand van PWN is de afge
lopenjaren fors ingekrompen: van 1150
naar 450 medewerkers. Dit gebeurde overi
gens zonder gedwongen ontslagen (red.).

Bij het optimaliseren van het productieen distributieproces ging PWN niet over één
nacht ijs. Veel aandacht werd besteed aan
conceptontwikkeling en selectie van metho
den en technieken. Vertis werd in een vroeg
stadium betrokken als adviserende en vorm
gevende partij en vervulde naast de
opdrachtgever een belangrijke rol bij de
realisatie. Met buurbedrijfDZH werden
afspraken gemaakt over kennisuitwisseling
en uniformiteit, hetgeen beide bedrijven
voordelen oplevert. DZH streeft naar een
zelfde volautomatische bedrijfsvoering per
2009. Het gemeenschappelijk ontwikkelde
automatiseringsconcept draagt de naam
PLENTY.

PLENTY omvat een reeks op elkaar aanslui
tende producten, waarmee volautomati
sche besturing van alle drinkwaterproces
sen van bron tot tap op maat kan worden
gebouwd. De producten zijn leveranciersonafhankelijk en bestaan naast functionele
eisen en standaarden ook uit ontwikkelinstrumenten gericht op uniformiteit en effi
ciëntie bij het ontwerpen en realiseren van
volautomatische besturing. Et zijn twee
modules voor toepassing in de MES-laag:
Control en Report.
PLENTY-Control is de automatische piloot
van de bedrijfsvoerder. Dit systeem voor
spelt iedere dag om 7.00 uur het drinkwa
terverbruik voor de komende 24 uur in elk
van de leveringsgebieden. Met deze voor
spelling en actuele informatie uit de onder
liggende procesautomatisering berekent
het systeem de productie-instellingen voor
die dag. Eén en ander is zo nauwkeurig dat
het systeem maar éénmaal daags - om 22.00
uur - controleert of de productie-instellin
gen moeten worden bijgesteld.
PLENTY-Report is het 'gegevenswarenhuis'
van de productieomgeving. Het systeem
biedt toegang tot historische proces- en
productiegegevens en de mogelijkheid
deze gegevens te analyseren en te bewer
ken. Daarnaast is het een gegevensbron
voor andere informatiesystemen, onder
meer voor onderhoudsbeheer en kwali
teitsanalyse.

•

Het automatiseringsconcept, de proces
matige aanpassingen en de organisatori
sche vernieuwingen zijn in samenhang
met elkaar ontwikkeld. De procesauto
matisering was geen afgeleide van het
organisatieplan, maar was mede bepa
lend voor het organisatieplan. Belangrij
ke procesmatige aanpassingen waren het
vervangen van kleine en verouderde
productielocaties door nieuwe, technolo
gisch vooraanstaande productiebedrij
ven evenals de daarvoor noodzakelijke
aanpassingen in de leidinginfrastruc
tuur. Het automatiseringsconcept is
functioneel gespecificeerd en techniek
onafhankelijk;
• De bedrijfsvoerder is eindverantwoorde
lijk voor het gehele drinkwaterproces en
kan op elk hiërarchisch niveau via de
gebruikersinterface ingrijpen. De vol
automatische procesvoering richt zich
op normaal beheersbare situaties. Onder
bijzondere omstandigheden worden
beslissingen door de mens genomen.
Daardoor blijft de procesautomatisering
inzichtelijk en wordt niet geïnvesteerd
in oplossingen die zelden worden
gebruikt;
• De productie- en transportmiddelen van
een regio worden door één bedrijfsvoer
der beheerd. Bediening en bewaking van
de hele regio is mogelijk vanuit de regiowacht, alsook vanuit de centrale wach
ten van de productielocaties en met
behulp van een thuiswachtsysteem. De
bedrijfsvoerder wordt opgeroepen bij
het optreden van een urgent alarm;

Automarismngshiërarchie.
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De procesautomatisering is over alle
locaties heen uniform en transparant
van opzet. De bedrijfsvoerder moet
immers in staat zijn om, in geval van
omstandigheden die buiten de reikwijd
te van de volautomatische procesvoering
vallen, de processen 'op de hand' te kun
nen nemen en direct handelend op te
kunnen treden;
• Volledige ontkoppeling van vraag en
productie op 24 uursbasis, waarbij een
cruciale rol wordt ingenomen door de
drinkwaterbergingen. Dit is op zich niet
zo bijzonder, maar wel een belangrijke
component in het totale concept. Het is
goedkoper om drinkwaterberging uit te
breiden dan zuiveringsinstallaties.
Naast het hebben van voldoende ber
gingsruimte is een tweede voorwaarde
het beschikken over een goede prognose
van het drinkwaterverbruik per leveringsgebied;
• De processen worden zoveel mogelijk
'feed forward' bestuurd. Het systeem
PLENTY-Control voorspelt dagelijks het
etmaalverbruik en geeft de daaruit met
behulp van productieregels afgeleide
productie-instellingen af aan de procesautomatisering. Via een hiërarchisch
model (zie afbeelding 1] worden daarmee
de deelprocessen aangestuurd. Afloopbe
sturingen maken de werking van de con
trole-eenheden in dit model inzichtelijk
voor bedrijfsvoerder en applicatiebe
heerder. Een belangrijke regeling is de
zogenoemde P/Q^regeling. Deze ver
zorgt samen met de onderliggende
druk- en volumestroomregelingen het
leveren van drinkwater door meer dan
één pompstation aan hetzelfde leve-
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ductie en distributie, te werken. Eén en
ander is weergegeven voor de berging in
Hoofddorp in afbeelding 3. De totale capaci
teit van deze berging bedraagt 38.000 kubie
ke meter, een laag en hoog schakelniveau
bevinden zich bij een inhoud van respectie
velijk 4.000 en 35.000 kubieke meter.Sinds de
invoering van PLENTY in de regio MiddenZuid zijn deze automatische schakelniveau's
niet meer aangesproken.
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Prognose en realisatie van het etmaalverbruik in het voorziemngsgebied PU/N-Zuid, penode 2o/ebruan
t/m 24 april 2006.

ringsgcbicd. De P/Q;regeling dient voor
het evenwichtig belasten van de
bedrijfsmiddelen en stabiliteit in het
transportnet;
• Adviseurs en leveranciers werden gese
lecteerd op basis van ervaring en leiden
de positie in de markt. Er werd dankbaar
gebruik gemaakt van bestaande stan
daarden en methodieken, zoals GAMP
(projectaanpak), DSDM (projectaanpak),
NPR 5269 (basisdocumentatiepakket),
ISA-S95 (indeling productieprocessen);
IEC 61131-1,2,3, incl. IEC 848, (inrichting
HW en SW procesautomatiseringssyste
men), Ergonomische Richtlijnen WIB en
natuurlijk de VEWIN-richtlijn Leve
ringszekerheid.

Ajb. 3:

Resultaten
Regio Midden-Zuid is per 4 januari 2005
overgegaan op PLENTY, regio Noord een half
jaar later. PLENTY-Control voorspelt het
etmaalverbruik in de vier voorzieningsgebieden Noord, Texel, Midden en Zuid 'on
line' met een transfer/ruis-model. De afwij
king tussen prognose en werkelijkheid ligt
tussen de twee en vier procent (zie afbeel
ding 2). De vertaling van deze prognoses
naar voorspellingen voor de zeven leveringsgebieden geschiedt met behulp van leve
ringsaandelen.
In de praktijk blijkt het uitgangspunt,
dat gestuurd wordt op een etmaalprognose
en waarbij de drinkwaterbergingen zorgdra
gen voor de volledige ontkoppeling van pro

Capaciteit en inhoud van de drinkwaterberging Hoofddorp, inclusief het innamesetpoint en de actuele
levering van drinkwater, periode7 t/m 13 april 2006.
3 inhoudOut (m^
- setpoml productie (mfh)
- levenng uil (tub (mVh)
- capaatoi c*t (ml —

Door de productiepieken die kenmer
kend waren voor de eerder gehanteerde
handmatige methode af te vlakken, kunnen
de huidige productiefaciliteiten aan een
vraagniveau voldoen dat 10 tot 20 procent
hoger ligt dan voorheen. Het bereiken van
een soortgelijke toename in productiecapaci
teit door het bouwen van nieuwe faciliteiten
zou 25 tot 40 miljoen euro kosten. Rente en
onderhoudskosten meegerekend bedraagt de
zo bereikte besparing vier miljoen euro per
jaar. Deze schatting is exclusiefeventuele
verzwaring van transport en distributiecapa
citeit. Bovendien is de personeelsbezetting
teruggebracht van volcontinue aanwezig
heid op drie locaties tot alleen doordeweekse
aanwezigheid van 8.00 tot 17.00 uur op twee
locaties. De verwachting is dat bij verdere
gewenning en optimalisatie van processen en
organisatie de tijdbesteding gedurende deze
weekdagen terug zal lopen tot circa twee uur
per dag. Zo wordt uiteindelijk een reductie
van 95 procent bereikt op het houden van
direct toezicht op het operationele drinkwa
terproces wat overeenkomt met een jaarlijkse
besparing van 1,7 miljoen euro. Op basis van
deze gegevens is de terugverdientijd twee tot
driejaar. Naar verwachting zullen extra
besparingen mogelijk zijn naarmate meer
ervaring met het systeem ontstaat, doordat
betere beslissingen worden genomen rond
kostenaspecten met betrekking tot de inzet
van verschillende productiemiddelen.

Toekomst
De invoering van volautomatische
bedrijfsvoering bij PWN blijkt succesvol.
Het blijkt mogelijk om een complex geheel
van technische productieprocessen te bestu
ren zonder tussenkomst van mensen. Deze
nieuwe vorm van bedrijfsvoering vraagt om
een ander type bedrijfsvoerder, nieuwe
dimensioneringsregels en andere analyti
sche instrumenten ter ondersteuning daar
van. Dit alles leidt tot nieuwe inzichten die
verdere optimalisaties mogelijk maken. €
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