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"DeNederlandseoverheidlijktdewegkwijt"
Hy wastwaalfjaarwethoudervanAmsterdam, belastmeteensteedswisselendecombinatievanportejeuilles.Debestuurlijkeverantwoordelijkheid voordenutsbedrijven wasdaarinechterdeconstantejactor.Hijisinmiddelsel/jaardirecteurvanhetDuinwaterbedrijfZuid-Holland. Hijvertegenwoordigt
smdszooideNederlandsedriukwatersectorinEUREAUIII,deEureau-commissiediezichbezighoudt
metjundischceneconomischezaken,en isdaarvansinds2003 voorzitter.Een^esprekmetPietjonkerin
hethoofdkantoor vanhetduinwaterbedrijfinVoorburgoveractuelewaterleidincjonderwerpen.
Ziejenog bestaansgrondvooreenapartewaterleiding-CAO?
"Opzichwel.EenCAO iseenprima
basisvoordearbeidsovereenkomsten metde
individuele medewerkers.Daar hebben
zowelwerknemer alswerkgever baatbij.
Beidepartijen moetenerdaaromwatvoor
overhebbenomtoteenCAO tekomen.Tot
mijn verbijstering blijkt datbijeen flink
deelvandewerknemers inonze bedrijven
niet meerhetgevaltezijn.Tottweemaaltoe
heeft dewerkgeversvereniging metdevakbondeneenonderhandelmgsakkoordgeslotenovereennieuweCAO. Beidekerenisdit
akkoordafgewezen doordeachterban vande
bonden indebedrijven. Het laatste voorstel
vanwerkgeverszijde waren twee loonlijnen:
éénvoorde'gewone' waterleidingbedrijven
enéénvoordecommerciële bedrijven dieop
demarkt opereren,zoalsdewaterleidinglaboratoria.Ditvoorstelhebbendebonden
nieteensaanhun achterban voorgelegd,de
meningen daarwelkennende.Het bestuur
vandeWerkgeversvereniging WaterleidingBedrijven (WWB)wilenkanzoniet verder.
Terecht."
"DeWWB isnu ineenonmogelijke situatieterechtgekomen.Kapitalenzijngeïnvesteerd inhetonderzoeknaareen marktconform beloningssysteem.Bovendieniseen
volledigegarantiegegevenvoorhet zittende
personeel.Debondenziende wenselijkheid
daarvan in,maarbijdeachterban ontbreekt
hetaanhetbesefhoeditsoortzaken inde
restvanNederland wordtopgelost.Kijk bijvoorbeeld naardeABNAMRO,waarniet
alleennieuwewerknemers tegen lagere
lonenworden aangetrokken,maarookhet
pakketvandezittende werknemers flink
wordtuitgedund. Het resultaat isnu dater
bij onshelemaalgeenCAO meeris."
"Elkbedrijfkannieuwemensenvolgens
eigenregelsaanstellen.Misschien isaansluiH20
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tenbij eengrotergeheeldeoplossing.Maar
danweleensectorwaarinhet loongebouw
endeanderearbeidsvoorwaarden inéénpakketaanelkaargekoppeld zijn."
Eenheelanderonderwerp.Hoeisjullierelatiemet
deStichtingDuinbehoudophetogenblik?
"DuinwaterbedrijfZuid-Holland had
altijd eenvrijnauwerelatiemetStichting
Duinbehoud.Dieisdelaatstetijd wat afstandelijker geworden.Datishetgevolgvande
Wassenaarsevolksopstand tegenonzeregeneratieactiviteiten.Hetstandpunt vandeprovincieZuid-Holland was20jaargeledendat
dewaterwinninguitdeduinen verminderd
moestworden.Datstandpunt wasgebaseerd
opdevisievanStichtingDuinbehoud,die
herstelvanhetoorspronkelijke duinecosysteemnastreefde.Toenikelfjaargeleden
directeur werd,hebbenwedezeproblematiek
actiefterhandgenomeneneenregeneratieconvenantgesloten,waarinstonddatdrie
gebiedengeregenereerdzoudenworden.In
heteerstegafdatgeenproblemen,maarin
hettweede(Berkheide-Zuid,vlakbijWassenaarseSlag),waarderegeneratiegrootschalig
werdaangepakt, kwamendereaeanten massaalinopstand.Watwijdedenwasvolgens
hengeenherstelvandenatuur;datwasvernieling.Ookvermoeddemeneengeheime
agenda,namelijk:derecreatieeruitendebiologenerin.Wassenaarwashetcentrumvan
hetverzet.Advertentiesmet honderden
handtekeningen verschenen.Oprecepties
werdikeropaangesproken.Het Koninklijk
Huisvroegwaarditgoedvoorwas.De
gemeenteWassenaar,éénvanonzeaandeelhouders,zegdeelkeverderemedewerkingaan
deregeneratieop.Hetbestaandebeeldvande
duinen moestbehouden blijven."
"Onderleidingvandeprovincieisnu
eenopenplanprocesgestart:Hoemoet het

verder metderegeneratie vandeduinen?
Duidelijk isdat deprovincienu met meer
partijen rekeningmoet houdendan alleen
metStichtingDuinbehoud. Ons standpunt
isdatdeaanwezigheid vande waterwinning
debestebeschermingvoordeduinen is.Het
gebiedmoet aantrekkelijk blijven voorrecreanten.Weblijven bovendien hoge natuurwaarden nastreven."
"Eriseenredelijke overeenstemming
overdepraktische invulling:nietmeer duingebiedopenstellen,alleen natuurgerichte
recreatie,welmeerpaden,geen mountainbikerstoelaten.Eriseenwensvooreenadditioneelfietspad. Datiseen prestigeproject
voordeprovincialepolitiek.Alsdaarover
overeenstemming metdegemeenten is,zullenwehet besluit uitvoeren."
Verwachtjeverderejusiesindedrinkwatersector?
"Ikziegeennoodzaak totverdereschaalvergroting.Erzijn geenproblemen,dieelk
bedrijfnietzelfkanoplossen.Ikziewel
voordelen vaneengrotergeheel.Mijn eerste
optiewaseenfusie vande duinbeherende
drinkwaterbedrijven. Wij,GWA,PWNen
WRKsloten nauw bijelkaaraanqua natuurtaak,toegepaste zuiveringstechnieken,
onderzoekprogramma's enqua relatienetwerk.Erwaren veelplussenenweinigminnen.MaarAmsterdam wilnietendeprovincieNoord-Holland ookniet.Erisbijbeide
geenbereidheid omzeggenschap tedelen."
IsééndrinkwaterbedrijfmZuid-Hollandeenoptie?
"Daarisindertijd, bij dereorganisatie in
Zuid-Holland diespeeldevan 1982tot1987,
bewustnietvoorgekozen.MetnameRotterdam wildedat niet.Degemeente wildezijn
waterbedrijf kunnen aansturen ofplaatsen
inhetbelangvandeontwikkeling vande
Rotterdamse haven.Ermoestafzet gecreëerd
worden voordeRotterdamse productiecapaciteit.Inkoopvanofuitbreiding bij andere
bedrijven moest tegengehouden worden.
DuinwaterbedrijfZuid-Holland had vroeger
teweinigwater,maar metdeaanlegvande
eersteBergambachtleiding enzekermetde
tweedeisdatveranderd.Toen ontstonden
welexpansiemogelijkheden. Deprovincie
heeft uiteindelijk gekozenvoordrie bedrijven:eengrondwater-, een oppervlaktewatereneenduinwaterbedrijf Datisnietzo'n
onzinnige indeling.Hetverschilingrondstofheeft inderdaad aparte bedrijfsculturen
alsgevolg.Iederoptimaliseerde toenin zijn
eigengebied,probeerdezijn eigen capaciteit
zogoedmogelijk tebenutten en verzorgde
zijn eigeninfrastructuur, zoalswijdetweedeBergambachtleiding enHydronZuid-

durend aandeorde.Ditjaar hebben wede
distributie inLeidenenomgevingvanNuon
ovetgenomen.Onsdisttibutiegebied ismet
30procentvetgrootzonderdeformatie uit te
breiden.Wezijn bezigmeteenptoject 'Oud
voorjong'.Wehebben50medewerkers aangebodenvanvervroegdeuittreding(deFUR)
gebruik temakenen25plaatsennieuwingevuldmetjongeren,zowelomde vergrijzing
binnen hetbedrijftebestrijden alsomgoedkoper tegaanwerken.Endatopeen totaal
van500medewerkers.Werkprocessen moerenbetergeorganiseerd worden;deprocesautomatiseringgaatsteedsverder.Alleen
onderhoud envernieuwingvandeinstallatiesblijven optermijn overvoordemensen.
Enbijditallesmoetdekwaliteit oppeil
gehouden worden."
"Eriseenalgemeneroepom'new public
management'.Deoverheid moetdoelmatigerwerken.Vergrotingvandearbeidsproductiviteit isdebron vandewelvaart.Dat
moet ookindewatetsectorgerealiseerd worden,maarwelopeensocialemanier.Door
dit tedoenwetkje meeaannieuweperspectievenvoordenieuwegeneraties."
Ptetjonker.
Holland deslagaderdieGoudaenAlphen
verbindt.Infeiteisdatnogdesituatie."
"Indeafzet isnauwelijks groeiwaarte
nemen.Capaciteitsproblemen zijn erniet.De
vormingvanééndrinkwaterbedrijf inZuidHollandzounu nietmeerdevoordelen brengendiehetvroegergehadzouhebben.Het
zoudeproblemen vande leveringszekerheid
gemakkelijker kunnen oplossen.BijHydron
Zuid-Holland isdieeneslagader kwetsbaar,
bijEvideszijn hetdeopenBiesboschbekkens.
Ingevalvannoodzijn beideopDuinwaterbedrijfZuid-Holland aangewezen."
Vindengesprekkenplaatsoverééndrinkwaterbedrij/?
"Neen,erisgeenbereidheid omdaarover
tepraten.Deprovincieneemtgeenactie.Zij
laathetaandebedrijven over.Maarde
gedachrezingt welrond.Hergaatoveréén
bedrijfin Zuid-Holland enZeeland.Splitsing
vanEvidesisnietaandeorde.Tariefverschillenhoevengeenbezwaartezijn.Diekunnen
optermijn geharmoniseerd worden.Ikvind
hetzelfeengoedemogelijkheid,maar dan
welhelemaalinoverheidshanden.Delta
Nutsbedrijvenzougeen aandeelhouder
mogenzijn.DaarzoudeprovincieZeeland
positieinmoeten kiezen."
Watboeitje indezeJunctie?
"Hetdoelmatigfunctioneren vaneen
overheidsbedrijfiseeninteressante uitdaging.Het iseenlangprocesomdaarinverbeteringtebrengen.Maarhetiswelvoort-

Misjehetpolitiekebestuur?
"Vooreenwethouderziet het levener
elkedagandersuit.Datisnunietzo.In mijn
vtije tijd vervulikeenaantal bestuutlijke
functies. Ikbenvoorzitter vandeVW
Amstetdam envoorzittetvandeRaadvan
Toezicht vanhetBoven-IJ-ziekenhuisin
Amsterdam.MaarookhetwerkinEureauis
bijzonder interessant."
Speeltdaarnogdediscussieoverdedienstenvan
algemeenbelang?
"Geleidelijk aanisherdoenenlatenvan
deoverheidookonderherprincipevanéén
markt gebracht.In v)t)zisderichtlijn voor

voorzieningeninde afvalwateizuiveiing.
Daarziejeeenverschilinopstelling tussen
hetEuropeseParlement datzegt:'Watetis
anders,pasopmermarktwerkingdaar',en
deEuropeseambtenaren diezeggen:'Waaromiswareranders?'.Zakenalsdeomroepen
deafvalverwerking worden nu welaangepakr,watetisetnogbuiten gebleven."
"Detijd doetoverigensookwonderen.In
hetalgemeenontstaat steedsmeet twijfel
overdejuistheid vandeaanpak in bijvoorbeelddeelektticiteitssector. In Engeland
pakrdeOFWATdewaterbedrijven zostteng
aandatdeprivareaandeelhouders weervan
hun aandelen afwillen.InWales bijvoorbeeldkooprdeoverheidde waterbedrijven
weerrerugenisiedereen weertevreden."
"InNedetland lijkt deoverheiddeweg
kwijt.Vooielkesectotwordt opnieuw het
wieluitgevonden.VanStaatsbosbeheer
maaktmeneenagentschap,dewatetsector
blijft inoverheidshanden, bij elekrriciteit
scheidt menptoductieenttansport ende
telecommunicatie endespootwegen wotden
weetandeis aangepakt."
"Europaheefr éénideologischuitgangspunt:marktwerkingisbeter.Vtaagisalleen
watjedoetopgebiedenmeteen natuurlijk
monopolie,waargeenmarkriszoalswatet,
gasenafval.HetEuropeseParlementzegtdus:
'Bedenkvoorwaterietsanders.Probeerde
problemenuitanderesectotente vermijden'."
Hoekijkjij aantegenuitvoeringdoorprivatepartijen?
"Hetlaatstebenchmarkrapport vande
drinkwatetbedrijven geeft aandatwehetals
sectorgoeddoen.Dekostenstijging isminderdandeinflatie.Bijeenproject alsdeHarnaschpolder dataanprivatepartijen isgegeven,wordtdeopdrachtgever geconfronteerd
metenormecontractkosten.Het voordeel

'EendrinkwaterbedrijfinZuid-HollandenZeeland,
maardaninoverheidshanden'
hetaanbesteden vanwerkenenhet aanschaffen vangoederenendiensrenvan
krachtgewordenvoordeoverheid.In 1997is
inhetVetdtagvanAmsterdam vastgelegd
datookhetfunctioneren vandiensten van
algemeeneconomischbelangeentaakvan
deEuropeseUnieis.Hetgaatdanom taken
diedesocialeenterritorialecohesiebevorderen,zoalsgoedegezondheidszorg,goed
onderwijs engoede nutsvoorzieningen."
"Uitgangspunt is:probeerzoveelmogelijk marktwerkingin tevoeten.Eenteactie
opdevalvanhetcommunisme.Ruimde
laatsterestenopvanhet collectiviteitbeginsel,zoalsnogaanwezigindedrinkwarer-

vandelagerenregaatdaarnaardeparticulierebedrijven, nietnaatdeovetheid.Bovendienkandeoverheidzelfaltijd goedkoper
geldlenen.Endebelangenvanbeide partijenblijven tegengesteld:deéénwilvetdienen,deanderwilbesparen.Alsjezelfniet in
staatbentomeenproject uit tevoeren,alsje
het teduur vindt omzelfde nodigekennis
ineigenhuisoptebouwen,danzulje het
anderen moeten latendoen.Ikvindhetprimadatdieruimteeris,alsdezeaanpak maar
nietverplichtend voordehele drinkwatersectotwordtvoorgeschreven." f\
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