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Belevings- en
toekomstwaarde water
sneeuwt onder bij
alleen kijken naar
kostprijs
DeherenP.Jonker[DrinkwaterbedrijfZuidHolland)ciij. vanderVlist(Hoogheemraadschap(JitwaterendeSluizen]hebbenop
17maart 151518 namensDeWaterkrtngde
voorzittervandekamercommissieWater,
deheerBiesheuvel(CDA),het manifest
DeWaarden vanWateroverhandigd.
Ditmanifestpresenteerteensamenhangende
visie opdetoekomstvandewatersector.
Samenwerking tussendepartijen diebetrokken
zijn bijdewaterketen (drinkwaterbedrijven,
gemeentenenwaterschappen)zalhetwatermanagementbeteren^oedkopermaken.
Dit isdemeningvanDeWaterkring
(eeninformeel gezelschap vanvier dijkgraven van waterschappen, drie directeuren
vandrinkwaterbedrijven en eenbeleidsambtenaar vanRijkswaterstaat).Zij waarschuwt voor het eenzijdig kijken naar
marktwerking. Dit leidt in tegenstelling tot
deverwachtingen nietzondet meer tot
vergrotingvandedoelmatigheid, maar
kent weleenaantal negatieve bijwerkingen.
Debelevings-en toekomstwaarde van water
kunnen erdoor bedreigd worden.
Juist een regionaal geïntegreerd waterbeheer vormt debasisvoorversterking van
deze waarden.
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Doel en inhoud
DeWaterkringwilmetdit manifest een
bijdrage leverenaan het debat overdetoekomst vandewatersector.Dediscussies
hieroverzijn onlangs ineen stroomversnellinggekomen door het verschijnen vande
Hoofdlijnennotitie vooreen nieuwe Waterleidingwet en het ontwerp vande4eNota
Waterhuishouding. Daarnaast isvoorde
watersector relevant het algemene streven
vanderegering naar meer marktwerking.
Hierin issprakevan tweeniet altijd verenigbarestromingen:deroepom meer regionale
samenwerking voor het bereiken van maatschappelijke doelenendeintroductie van
meerconcurrentie inde watermarkt.
Het manifest geeft eenstreefbeeld voor
toekomstige ontwikkelingen indewatersector.Optweevlakken worden verbeteringen nagestreefd:
het vergroten van dedoelmatigheid van
debedrijfsvoering (efficiëntie);
het bereiken vaneenbrede maatschappelijke taakstelling van geïntegreerd
waterbeheer.
Beidedoelen kunnen het beste worden
bereikt door intensieve samenwerking
tussen drinkwaterbedrijven, gemeenten en
waterschappen, waarbij gebiedsgebondenheid van belangis.

Kabinet
Indediscussiedie het kabinet voert
richt naar demeningvan DeWaterkringde
aandacht zich teveelopkosten enveelte
weinigopmaatschappelijke doelen.
Eenteéénzijdig commerciëleaanpakzal
ertoe leiden dat partijen, die meer zouden
moeten samenwetken, elkaarjuist als
concurrenten gaanzien.Devoordelen van
samenwerking zullen daardoor uitblijven.
Bovendien zaldeaandacht verschuiven
vandemaatschappelijke functies van het

watermanagement naar de mogelijkheden
omdaarmeegeld teverdienen:een terugval
van het huidige niveau isniet ondenkbaar.

Meer samenwerken
Nederland iseen waterland. Daarom
iserveelaandacht nodigvoorhet watermanagement. Erisopdit gebied in
Nederland veelbereikt. Dezorgvoor water
isechter sterkversnipperd. DeWaterkring
isvanmeningdat het beterengoedkoper
kan alser intensiever wordt samengewerkt
tussen dedrinkwaterbedrijven, gemeenten
en waterschappen.
Kostenbeheersing, maatschappelijke
doelen en regiogebondenheidkunnen niet
losvanelkaar wordengezien.DeWaterkring
vraagtdaarom van het (komende) kabinet
eenheroverweging vanhet invoeren van
marktwerking inde watersector.
In het komende regeerakkoord zou
moeten worden opgenomen datdesamenwerking indewaterketen moet worden
versterkt omdedoelstellingen van het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV) ende4eNota Waterhuishouding tebereiken met aanvaardbare
kosten.Om het draagvlak voorhet beleid
voorwater teversterken moet het Waterspoor worden ingevoerd. Marktwerking
wordt alleen ingevoerd indewatersector
voorzoverdezegeen afbreuk doetaande
maatschappelijke functies van drinkwaterbedrijven en waterschappen.
Laatdebelevingswaarde endetoekomstwaarde vanhetwater niet verdringen
door degebruikswaarde ervan, f
(PersberichtN.V.DuinwaterbedrijfZuidHolland/Hoo^hcemraadschapUttwaterende
Sluizen)

