INTERVIEW

ALGEMEEN DIRECTEUR BRABANT WATER GUÏLJO VAN N U L A N D

"Groterwordenmoettoegevoegdewaardehebben"
Driejaargeledcu/usccrden inNoord-BrabantdeWNWBendeWOB totBrabantWater.Hetueen
drinkwaterbedrijfgeworden datdegeheleprovincievanwatervoorziet,metuitzonderingvangrote
delenvandegemeentenTilburgenGoiricdietothetvoorzieningsgebiedvandeTilburgscheWaterleiding-Maatschappij(TWM)behorenenenigeplaatseninhetuiterstewestenvandeprovincie(WoensdrechtenHalsteren)dievanEvideshundrinkwaterontvangen.Hetiseengrootgebiedmetveellandbouwenindustrie,maarwaartocheenopmerkelijkerustlijktteheersen.IneengesprekmetGuïljovan
Nuland,algemeendirecteurvanBrabantWater,gaatMaartenGastnaofdezeindrukjuist is.
ZijninBrabantWaterdeWOBendeWNWB nog
alsbloedgroepenaanwezig?
"Opheteerstegezichtzoujezeggendat
tweeBrabantsebedrijven samenvoegen eenvoudigmoetzijn.Tochwareneraanzienlijkeverschillen.Elkbedrijfhadzijn eigencultuur.Bovendien wasdeWOBinalles
tweemaalzogrootalsdeWNWB: inaantal
aansluitingen,indrinkwaterproductie enin
aantal personeelsleden.Wehebbendieverschillen vóórdefusie onderkenden
benoemdenmetexterne begeleiding
gepoogd omzosnelmogelijk een nieuwe
eenheid tebereiken.Hetmiddenkader heeft
apartetrainingen gevolgdomtotontzuiling
tekomen.Wehebbendaarveelingeïnvesteerdenheteffect daarvan weergemeten.
Toenwein2002startten,washet'Brabant
Water-gevoel'6,0; begin2005washet
gegroeid tot7,r."
Isdieverhouding2:rbijdeinvullingvandenieuweorganisatieoveralaangehouden?
"Neen,bijdeselectievan medewerkers
voorhetmanagementteam enhetmiddenkader iskwaliteit doorslaggevend geweest,
zijherdateenzekereevenredigheid bijde
toewijzing vanfuncties opdeachtergrond
welmeespeelde.Welzijn deaandelen keurig
verdeeld.Dedoelstellingvanbeide bedrijven
wasgelijk:hersamengaan vanrweemaatschappelijke ondernemingen.Deaandelenpositieszijn herverkaveld, maarerisgeen
geldoverdetafelgegaan."
"Eenandersoort fusie dusdandiewaarbijEvidesonrsraan is.Onze aandeelhouders
zijngerichtopduurzaamheid, leveringszekerheideneenverantwoord milieubeleid.
WelopenindepasmetdevisievanstaatssecretarisVanGeel.HerMinisterie vanEconomischeZakenheeft ermee ingestemd datergeentarieftoezicht vanhetRijkopdedrinkH20
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waterbedrijven komr.HetMinisterievan
VROMmoernueenbeleidonrwikkelendat
garandeertdatdetarieven niet hogeruitvallendannoodzakelijk. Eventuelewinst moet
dusbinnen dewatervoorziening blijven."
Hetvormenvaneigenvermogenkanooktanejverhogendwerken.
"Wijhebben hierovermeronzeaandeelhoudersoverlegd.Zijhebbendriebeleidsdoelstellingengeformuleerd: eenminimaal
benodigdfinancieel weerstandsvermogen
aanleggen(teneindeookeenzolaagmogelijkerenteopdekapitaalmarkr tebetalen),alle
voorzieningenopordebrengenenhoudenén
eengematigd tarievenbeleid voeren.Alsdeze
doelstellingenelkaarbijten,bijvoorbeeldals
hetopordebrengenvandevoorzieningen
zouleidenroteenhogertarief danzitde
oplossinginreductievandekosten.Daar
komrnogbijdatonzeafzetdaalt,vanaf15195
gestaagmet1,8àtweeprocentperjaar.Die
dalingzaleensafnemen, maarisnunogniet
totstilstandgekomen.Ookdiebeweging
werktinprincipe tanefverhogend."
Hoegaanjulliedaarmeeom?
"Wehebbeneen'aanvalsplan kostenreductie'opgesteld,metalsdoelhettariefstabieltehouden.Wezijnnuéénvandegoedkoopstebedrijven endarwillenweblijven.
Wevallenaanopdriepunten.Indeeerste
plaatsissinddestart vandefusie heraantal
medewerkersmet15procent gereduceerd.
Wewilleneenverderereducrievanvijfprocentbereiken.Tentweedeverminderenwe
hetaantalkantoren.WOBenWNWBhadden
eropenigmoment zo'n 16ennuhebbenwe
ernogzes.Entotslotbenutten weallemogelijkheden vanverdereautomatisering,zowel
technischalsadministratief"

PWNhee/tzijnpersoneelsbestandvan1.000naar
500teruggebrachr.
"Zoverwillen wenietgaan.Wemaken
anderekeuzes.Wehebben de synergie-effectenvandefusie. Debenchmark leidttoteen
toenemend kostenbewustzijn binnenhet
bedrijf Wehebbendemeterherstelwerkplaats,degroenvoorzieningen endecatering
eldersondergebracht. Intern houden wede
ICT-activiteitenenheteigen ingenieursbureau.LosvandeovernamevanTWMkomen
weopzo'n 650fte'suit."
Hoestaathetmetdieovername?
"HetdossierTWMis13jaaroud.Wezijn
nuzoverdardebeideaandeelhoudersvan
TWM,TilburgenGoirle,zichnietmeer
tegenovernameverzetten.Wijnemenalleen
dedrinkwateractiviteiten over,dusnietde
golfbaan endebronwaterfabriek. Deovernamevangronden isnogeenpunt vandiscussie.Doelisomdesamenvoegingper1januari
2006terealiserenendandusdedrinkwatervoorzieningdooronsrelaten verzorgen."
"Dediscussieover schadeloosstelling
behoeft danniet afgerond tezijn.DeWaterleidingwet voorzietdaarookin.InLimburg
isdefinanciële discussieoverdeovername
vanhetwaterleidingbedrijfvanMaastricht
ooknognietafgerond, hoewelde feitelijke
samenvoegingallangheeft plaatsgevonden.
Alswedaarsamen nietuitkomen, komter
eengerechtelijke uitspraak.Wezijnnudruk
bezigmethetopstellen vandelijstvanover
tedragen acriva.Ookdaarbij kaneenrechterlijke uitspraak nodigzijn alsweniettot
overeenstemming komen.Endanmoetde
minister nogdeformele datum vanoverdracht vaststellen."
WatishetjinanciéleejfectvoordeTilburger?"
"Dehuidigetarievenzijn vrijwel gelijk.
OfervoorTilburgenGoirleeenapart tarief
komt,hangt afvandematevanschadeloosstellingdiedeaandeelhouders vanTWM
eisen.Dekosten vandeactiva,goodwillen
desintegratiezijn denormaleovernamekosten.Alswijmeermoeten betalen,danzaldat
kunnen leidentoteenapart tariefindie
tweegemeenten.Deaandeelhoudersbeslissendaarover.WehebbeninBrabantinhet
verledenmeteengrootaantal overnames
vangemeentelijke bedrijven temaken
gehad,zoalsin's-Hertogenbosch, EindhovenenHelmond.Altijd ismener minnelijk
uitgekomenenwasernauwelijks aanleiding
toteenapart tarief Ditzoudeeersteovernamezijn,waarbij darniethetgevalis.Dan
kunnen deaandeelhoudersdusbesluitendat
ereenapart,hoger tariefkomt,omdatde

nerengoedenvoorhenzoubijvoorbeeld her
afstoten vandeafvalwaterzuivering naareen
apartketenbedrijfeenzogrore aderlating
zijn,dat hun bestaan ingevaar komt.Ikzie
nietwelkprobleem daarmeeopgelostzou
wordenofwat beter zougaan."
Hoekijkje aantegendelevensvatbaarheidvande
VEWINenanderegezameniijkeorganisatiesbij
eensteedskleinerwordendaantalbedrijven?
"Ookalsernogdrie drinkwaterbedrijvenoverzoudenzijn,hebjeeensterkekoepelnodig.Misschiennogwelmeetdan nu
omtochvooralmetéénmond tespreken
naarderijksoverheid toeenin internationaalverband.VEWINmoetookdebenchmarkblijven begeleiden.Deuitdagingvoor
deVEWINisdejuiste toegevoegdewaarde
leverenaandeleden."
"DeReststoffenunie isinfeiteeenklein
bedrijfdatopeenprimawijzedeafzetenhet
hergebruikvanonzeafvalstoffen verzorgt.Het
houdtdekostendaatdoorlagerdanweelk
apartzoudenkunnen.Kiwamoetookpermanenrzijnmeerwaardeblijven bewijzen.Met
dekomstvanWetsusligtergelijktijdig deuitdagingomversnipperingrevoorkomen."

GiiïljovanNuland.

inwoner vanbijvoorbeeld Steenbergen niet
dedupemagworden vandefinanciële eisen
vanTilburgenGoirle."
Hoegaathetverderalsdezeovernameafgerond
is?GaanBrabantenLimburgdanfuseren?
"Daar ligtgeenplan voor klaar."
Erzijncollega'svanjediestellendathuidige
klantensystemenvragenomeenbednjjvoorzo'n
vijfmiljoeninwoners.
"Ikhebmeerdeindruk dat sommige
bedrijven ervanuitgaan datgroterper
definitie beteris.Dathoeft nietvoorelkcriteriumzotezijn.BrabantWatetisdaarnaast
nogeenvrijjongbedrijf Evenrustzou niet
gekzijn omtotenigestabilisatietekomen,
vooralookomdatdeTWMerbijgaat komen.
Maarikbenrealistgenoegomtebeseffen dat
indiendetestbeweegt,ereen verschuiving
vanbalansenkomtenjegedwongen kunt
wordenommeetebewegen.Alsanderen
schakelen,schakelikmee.DanisLimburgde
eerstemogelijkheid waarjeaandenktvoor
eengoedgesprek.Jezoektdannaarovereenkomst inbedrijfsmissie, -identiteiten-cultuur.Diefacetten zijn naast aangrenzendheid belangrijk."
Julliekiezenvoorgrondwateralsbron?
"Wijkiezenvoorgoed beschermd diep
grondwatet alsbton voordedrinkwaterbereiding.Oppervlaktewatet gebtuiken weals
bron voordeindustriewatervoorziening.We
leverenperjaar twaalfmiljoen kubieke

meter industriewarer naast 175miljoen
kubiekemetet drinkwater.Het industriegebiedMoerdijk heeft eenapartnetvoor
industriewater metBiesboschwater alsbron.
Alsdaaraan behoefte bestaat,bouwenweeen
stand-alone installatie diewater opmaat
levert,bijvoorbeeld bijCampina inVeghel.
Perasleverenwedemiwater enextra onthard waterinMoerdijk enBergenopZoom."
Hoekijkje aantegenhetwaterketenbeleiden het
integralewatertanej?
"WehebbeninBrabant temaken met
vierwaterschappen:DeDommel,Aaen
Maas,BrabantseDeltaen Rivierenland,
waarinhet vroegereAlmenBiesboschis
opgegaan.Wewerkensamen,vooralop
financieel gebied.Drievandevier waterschappen liften nu meeoponzenotametde
verontreinigingsheffing ende ingezetenenomslag.Vande68gemeenten indezeprovincieliften ernu 55vooréénofmeerdere
heffingen mee,zoalsderioolretributie ende
afvalstoffenheffing. Wijstaanervooropenen
degemeenten meldenzich.Het bespaart
vooriederkostenendebetaaldiscipline is
hoog,omdat deburger altijd welzijn drinkwaternota wilbetalen.Bijautomatischebetalingkrijgt menéénkeerpermaand een
nota,wateenaantrekkelijke manier van
betalen is,enanderséénkeerper kwartaal."
"Webeginnen nietaandeprincipiële
discussieoveréénwaterketenbedrijf Dieis
tochalmoeilijk,omdarde watetschappen
eenapartedemocratie vormen.Ze funcrio-

Hoevmdjededrinkwatersectoromintewerken
najevorige/unctie?
"Ikhebbiologiegestudeerd in Nijmegen
enbenafgesrudeerd alsecoloog.Ikbegonals
wetenschappelijk medewerker aandieuniversiteit.In 1978werdik beleidsmedewerker
bij deProvincialeWaterstaat Noord-Holland
envervolgens hoofd Bureau Warerkwaliteit.
In 1985kwam ikindienstbij hetRIZAals
hoofd vandehoofdafdeling. Ikzat onder
andereinhet internationale Rijnoverleg,
samen metJanJansen,JanCapponenBob
Dekket.Eind 1992benikdirecteur vande
WNWBgeworden.Sinds2002benikalgemeendirecteurvanBtabantWater.Ikheb
geensecondespijt gehadvanmijn oversrap."
Hebjevoldoendeuitdagingen?
"Alsikmijn energieniet kwijt zou kunnen inmijn werk,zouikdeeersrezijn om
eenanderebaan tegaanzoeken.Maardatis
bepaald niethetgeval.Ikbenverder poliriek
geïnteresseerd, houvanhetdebat,maar heb
totdusverrenooitpolitiekeambities gehad.
Maarzegnooit nooit."
"Sommigeontwikkelingen indewereld
verontrusten mebijzonder, zoalsdeaantastingvanhetAmazonegebied endeillegale
houtkap inIndonesië.Beidezijn desastreus
en rakenmealsbioloog.Hopelijk kanik
daarin ooitnogiets betekenen."
"Maarzoalsikmenu voel,isdedrinkwatetsectortochmijn voornaamsre plek."%
Maarten Gast
H20
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