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INFRASTRUCTUUR VORMT GROOTSTE DREMPEL

EZ:privatiseringvan
drinkwaterismogelijk
Volgenseen rapport,datisopgesteldinopdrachtvanhetministerievanEconomischeZaken, is
privatiseringvandedrinkwatervoorzieninginNederland mogelijk.Hetgrootsteknelpuntvormtde
bestaandeinfrastructuur, dewaterleidingen.Hetisnietmogelijkomelke(toekomstige]aanbiedereen
eigenleidingnettelatenaanleggen. Overdeeffecten vanhetaanbiedenvanverschillendesoortenwater
ophetbestaandeleidingnetbestaatnogonduidelijkheid. Demengingvanverschillendekwaliteiten
leidingwaterkan,ookalsdezevoldoenaandedrinkwaternorm,watervaninferieurekwaliteitopleveren.EenmogelijkeoplossinghiervoorisvolgensEconomischeZakenhetverplaatsenvandeeiudzuiveringnaardegebruikcr.Hetrapport 'Vergelijking nutssectoren'issamengestelddoordeTU Delft.
Inhetrapport zijn vier verschillende
nutssectorenmetelkaar vergeleken:de
water-,elektriciteits- engasvoorzieningen
het openbaar vervoer.Decentrale vraag
hierbij isofde drinkwatervoorziening
gebruik kanmaken vandeervaringen diein
deanderesectoren zijn opgedaan methet
bevorderenvandedoelmatigheid enmarktwerking.Daaromzijn deovereenkomsten
enverschillen vandeviersectoren vanuit
een technologische,juridischeeneconomischehoek met elkaar vergeleken.
Eenbelangrijk verschilisdatdrinkwater
daadwerkelijk geconsumeerd wordt,endat
daarom stringente kwaliteitseisen aan het
water worden gesteld.
Maarookindedrinkwatersector is een
tendens naarschaalvergroting zichtbaar,
waarbij hetvooralgaatomorganisatorische
schaalvergroting. Hierbij wordenwel
koppelingen aangebracht tussenderegionalenetten.Ditscheptintheoriederuimte
voorconcurrentie.
Hierbij kanhetprobleem optredenvan
menging vanverschillende kwaliteiten
water.Hieroverbestaat noggeen duidelijkheid, maar alsuitnader onderzoek zoublijkendatditgeen problemenzouopleveren,
kunnen meerdere,concurrendepartijenvan
dezelfde infrastructuur gebruik maken.
Maarookalsdezemenging welproblemen
oplevert,ofalsandereproblemen optreden,
iseenmogelijke toekomstige optieomde
waterzuivering stroomopwaarts (dichterbij
deconsument) telaten plaatsvinden.De
schaalvandezezuivering moetdannader
bepaald worden:gedeeltelijke grootschalige
zuiveringeneindzuivering opwijk- ofhuisniveau bijvoorbeeld. Eenmogelijke decentralezuiveringzoukunnen samengaanmet
decentralisatievande grondstofwinning.

Economische barrières
Integenstellingtotdeelektriciteitsvoorziening ishetniet mogelijk water terugte
leverenaanhetnet.
Mededoordezesterke integratie zijnde
economische barrières voornieuwe leveranciershoog.Door bundeling van functies
(eigenaarénexploitant vaneennetwerk)
worden allerlei vormenvan concurrentie
beperkt.
Indewatervoorziening isdeketenvan
winning totenmetlevering,opeenenkele
uitzondering na,geïntegreerd inéénorganisatie.DenieuweWaterleidingwet steltdat
dezeintegratie debestevorm is.Inbeginsel
moeten waterleidingbedrijven winning,
productie, transportenleveringintegreren.
Indeanderesectoren isdezeintegratie
gedeeltelijk ofzelfsgeheel verboden.Indie
nutssectoren waarconcurrentieopofomde
infrastructuur wordtgeïntroduceerd, wordt
hetbeheervanhetnetwerk losgekoppeld
vandeexploitatie.Dedrinkwatervoorziening wijkt inditopzicht fundamenteel af
vandeandere nutssectoren, maarde schrijversvanhetrapport vragenzichafofdatin
detoekomst zozalblijven.

Concurrentie
Het feitdatdrinkwater een niette
adresseren voorziening ismaakt hetintroduceren vanconcurrentieopdebestaand
infrastructuur moeilijk, maar nietonmogelijk. Gasenelektriciteit zijn ooknietadresseerbaar, maar 'third party acces'ishierwel
mogelijk.Zoalsaleerdergeconcludeerdis
hetaanleggen vaneennieuwe infrastructuur (waterleidingnet) economisch enpraktischnauwelijks terealiseren.Maarook
concurrentieomdeinfrastructuur ismoei-

lijk: doorderegionaleschaalvanwatervoorziening ishetmoeilijk om meerdere bedrijveninééngebied tevestigen.Omeen
bedrijfgoed telaten draaien iseenminimum afzetmarkt noodzakelijk. Ookhetfeit
dat bestaandewaterleidingbedrijven alle
schakels inhetprocesvanwaterlevering
beheersen bemoeilijkt concurrentie
aanzienlijk. Volgenshetrapport kanalleen
het loskoppelen vaneigendom/beheer ende
exploitatievandeinfrastructuur deze toeen uittredingsbarrières slechten.
Het rapport gaatuitvandestellingdat
concurrentie (onder bepaalde voorwaarden)
eenpositive invloed heeft opdedoelmatigheid.Devraagisdanofconcurrentie opde
bestaandeinfrastructuur oftussen (verschillende)infrastructuren zalleiden totmeer
doelmatigheid. Inhetgevalvandrinkwater
maakthetontbreken van concurrerende
infrastructuren (nochhuishoudwater, noch
flessenwater iseenvolwaardig alternatief)
dezevraagvoorlopigoverbodig,hoewelhet
rapport niets uitsluit indetoekomst.

(Onmogelijkheden
Uiteindelijk concludeert hetrapportdat
concurrentieindewatersector mogelijkis,
en lonend kanzijn. Maareenaantal vragen
moet welbeantwoord worden voordat enige
vormvanconcurrentie kanwordengeïntroduceerd.Hetgaatdanomde(onmogelijkheidomwater vanverschillende kwaliteiten
opdebestaandeinfrastructuur temengen,
onderzoek naardemogelijkhedenvan
concurrentieopenomdeinfrastructuur, en
demogelijkheid omdeverschillende schakelsindewatervoorziening tescheiden,
bijvoorbeeld dooreenconcessiesysteem.

Maximale winst
Deoverheid kiesteropditmoment voor
omdewatervoorziening inhandente
houden,enconcurrentie niet toetestaan.
Het rapport geeft aandatprivatisering
inderdaad kanleiden totnegatieve gevolgen
voordeconsument, omdatdecommerciële
belangen vooralgericht zullenopwinstmaximalisatie.Maardathoeft niet:in
andere nutssectoren worden dezerisico's
verzachtdoor regelgevingentoezicht.
Volgensdesamenstellers vanhetrapportis
concurrentie zeerwelmogelijk, alsdeoverheid maar randvoorwaarden opsteltenhaar
eigenrolduidelijk maakt,alsopdrachtgever
enalswaarborger vandepublieke belangen.
Bovendien moet eenaantal technischezaken
rond hetgebruik vande infrastructuur
worden opgehelderd, f
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