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BEZOEK NEDERLANDSE DELEGATIE AAN (AFVAL)WATERBEDRIJVEN

Assetmanagement
inhetVerenigd
Koninkrijk
Hebbenwehetnugoedvoorelkaarmet'assetmanagement'o/juist met?WatkunnenweIerenvan
deervaringenvanandereu?Ditwarenvragenwaarmeededeelnemersaandestudiereis'Asset
Management indeUK'beginnovemberoppadgingen. Hetprogramma bestonduitbezoekenaan
de(afvaljwatcrbedrijveu ThamesWaterenSouthernWaterServicesendeelnameaandetweedaagse
conferentie 'Infrastructure AssetManagement'. DeNederlandsedelegatiebestond uitnagenoegalle
'assetmanagers'vande'HtàerlanôsewaterbedrijvenenvertegenwoordigersvanhetHoogheemraadschapvanDelfland enDelfluentServices.
EengrootverschiltussendeBritseen
Nederlandse watersector isdewijzewaarop
marktenoverheid samenwerkenende
schaalwaaropactiviteiten plaatsvinden.In
hetVerenigdKoninkrijkisteneerstede
schaalveelgroterdandieinNederland.Van
eenstriktesegmentatievan ketenonderdelenisgeensprake.Veelmeergeldtdateen
lappendeken aanverschillendebedrijfstypen
isontstaan waarin degrote ketenbedrijven
domineren.Zobestaan waterdistributiebedrijven, bedrijven dierioolwater afvoerenen
afvalwater zuiverenénbedrijven diedehele
keten onderhunhoedehebben.Degrootste
tien bedrijven, waaronderThamesWateren
SouthernWaterServices,zijn vanhetlaatste
type.Daarnaastexporterendezegroteprivatebedrijven hunkennisenervaringactief
overdehelewereld.

Gevolgenvanprivatisering
Deredenenvooreenanderbestuur ende
expansievanactiviteiten vloeitvoortuitde
privatiseringvandewaterindustrieinhet
Verenigd Koninkrijk in15189.Aanvankelijk
washetbestuur inhanden vandecentrale
overheid.Deofficiële redenvoorprivatiseringwaseenverzwakteindustrie alsgevolg
vaneenperiodevan onderinvesteringen,
weergezondtemakendoordemarkt haar
werktelatendoen.Deinofficiële redenwas
datdeoverheidgeldnodighadendewaterindustrie duur verkochtkonworden.Privatiseringbleekaanvankelijk ietsmindersuccesvoldanmenhadverwacht.Bijdestart
vandeprivatiseringwasdoordecentrale
overheideentoezichthoudend orgaaningesteld:OFWAT. Indeperiodediedirectvolgde
opdeprivatiseringzijngrote hoeveelheden
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gelduitdesectoronttrokken, prijzengestegen,lekverliezenenwatertekorten toegenomenennamdeserviceaf.Vanaf1995heefr
toezichthouder OFWATdetouwtjes steeds
strakker inhandengenomen.Nulicht

OFWATindividuele bedrijven totindetail
doorenstelthetvasthoeveel uitgegeven
magworden aandeoperationele bedrijfsvoeringeninvesteringen.Perbedrijfstelt
OFWATvastwelkeprijsinrekening
gebracht magworden voordeproductie
endistributievandrinkwaterenhettransportendezuiveringvan afvalwater.
Indeperiodewaarbij deoverheid moest
groeien inhaarrolalstoezichthouder ende
markt moest lerendat(afval)waterbedrijven
eenander management vragendanbedrijvendieconsumptiegoederen produceren,is
dekwaliteitvande'assets'hard achteruir
gegaan.Voorwarerdistributie zijn lekverliezenvan30procent inmiddels nietongewoon.Daarnaast speeltmeedatdewaterinfrastructuur inhetVerenigd Koninkrijk
ouder isdandieinNederland.VoorThames
Waterbijvoorbeeld geldtdatdehelft vanalle
waterleidingen meerdan100jaareneenderdezelfs meerdan150jaaroudis.Ook lijkt
onvoldoendegeanticipeerd tezijn opeen
veranderende watervraagenopdeuitputtingvanbronnen.Problemen diehierdoor
zijn ontstaan,zijn waterrekorren, maarook

Eennieuweafvalwaterzuiveringsinstallatie vanThamesWater.

riooloverstorten intijden vanhevigeneerslag,omdat desystemendecapaciteit niet
meeraankunnen.ThamesWatergeeft aan
datcirca6.000huishoudens inhaarvoorzieningsgebied lasthebbenvandezeriooloverstorten.Ookdewaterkwaliteit vande
Thameswordthierdoor negatiefbeïnvloed.
Deoplossing,eengrote kunstmatige afvoertunnel onderderivier,isdekomende vijf
jaar financieel niet haalbaar.
Sindsdeprivatisering vandewaterindustrie in 1989isweldegelijk een stijgende
lijn ininvesteringen waartenemen, maar
dezezijn vooralbenut voorhet verbeteren
vandewaterkwaliteit afpompstation en
voorhetverbeteren vande effluentkwaliteit
vanhetwaterdatde afvalwaterzuiveringsinstallatieverlaat.Dezestrengere kwaliteitseisenzijn vooralgestimuleerd doorregelgevingvanuitBrussel.Duidelijk minderis
geïnvesteerd inhetstructurele onderhoud
vanleiding-enrioolnetwerken, inhet anticiperen opdetoenamevandevraageninde
uitputting vanbronnen.Eensimpeleoplossingalseenversneld vervangingsprogramma iserniet.OFWATstaatdezeinvesteringenniet toe.OFWATbeschermt dus alshet
waredegebonden consumenten, maardie
worden erechternietbetervan.
Dedeelnemersaandestudiereis konden
zichnietonttrekken aanhet ideedatde
klanteigenlijk pasopdederdeplaats komt,
nadeaandeelhouders en nade toezichthouder.Opvallend wasookhetsubtielesteekspeltussen toezichthouder en waterbedrijf
Waterbedrijven proberen de toezichthouder
teovertuigen vandenoodzaakvaninvesteringen,terwijl detoezichthouder dezebudgetten voordekomende reguleringsperiode
tochweerzo'n30tot50procent heeft teruggeschroefd. Beidepartijen maken hierbij
deelsgebruik vanexterneconsultantsdie
zowelassetmanagementplannen opstellen
alscontroleren endieinvoorkomendegevallenvanhetzelfde bedrijfafkomstig zijn.Ook
publiciteit wordtnietalsmiddelgeschuwd
omelkaarendepubliekeopinie tebeïnvloeden.Indekranten valttelezen(ookin
Nederland]datThamesWater waarschuwt
voorhetrisicodatLondenovertienjaarzonderwaterkomt tezitten alsnietsnelgeïnvesteerdgaatworden indewatervoorziening
vandezestad.
InNederlandontwikkeldedewaterindustriezichveelgeleidelijkerdaninhetVerenigd
Koninkrijk.VoordehandliggendevoorbeeldenzijndesamenwerkingtussenWaterleidingbedrijfAmsterdamendeuitvoerende
dienstDWRvanhet Hoogheemraadschap
Amstel,GooienVechtendeeerstepubliek-

privatesamenwerkingindeNederlandse
waterschapswereld tussenhetHoogheemraadschapvanDelfland enDelfluenrBV.

Uitdaging
DoendeBrittenhet nubeter?Datisnog
maardevraag.Deontwikkeling vandeBritsewaterindustrie heeft eenenorme vlucht
genomen sindsdeprivatisering vande
industrie in 1989. Erzijn prachtige bedrijfskundigeconstructies ontstaan,maardeze
ontwikkelingen hebben ookduidelijk hun
keerzijde.DeBritsewaterindustrie ende
overheid sraan nu voordegrote uitdaging
omeengoedproduct vooreengoedeprijsre
kunnen blijven leveren.Het lijkt eropdat
sindsdeprivatiseringdewaterindustrie uit
balans isgeraaktendatzoweldemarktals
overheid merveelinspanning dezestabiliteitweermoeten hervinden.DeNederlandse
waterindustrie isstabiel,degelijk, misschien
weinigspannend.Hetgrootsterisicodarde
Nederlandse watersecror loopr,ishetonvoldoendeanticiperen ophetverouderen van
mernamedeondergrondse infrastructuur
endekansophetvervallen ineen degelijke
maar inefficiënte bedrijfsvoering, want uiteindelijk isiedereinvesteringdoor teberekenenaangebonden consumenten. Erzijn
weinigprikkelsomefficiënter teworden
andersdandewilomgoed tescoreninde
benchmarkendeinnerlijke overtuigingvan
het belangvangoed bestuur.

Noodzaak
Geziendeuitdagingen waardeBritse
warerindustrienu voorstaat,lijktzehaar
nekineenstropgestoken tehebben,maarze
heeft hierdoorookeenschataanervaringen
kunnenopbouwenendatisietswaarde
Nederlandsesectorhaarvoordeelmeekan
doen.Waarzijn deBrittenverderindande
Nederlanders? Indeeersteplaats inhettoepassenvan'assetmanagement', waaronder
herplannen enprioriteren vaninvesteringen,hettoepassenvanlevenscyclusanalyses,

hetsturenopprestatie-indicatoren ende
bereidheid totbetalen,het toepassenvan
risicomanagement, hetopzettenvanstrategieënvooruitbesteding, hetzorgdragen voor
deimplementatie enjuiste toepassingvan
informatiesystemen omactiefte kunnen
monitoren.BijSourhernWarerServices bijvoorbeeld iseeninstrumenr gedemonstreerd
waarmeeinvesteringen objectiefgeprioriteerd werden,zodatdezeopgenomen konden
worden inhet ondernemingsplan.
DeBritsewatersector heeft alvrijvroeg
ingezien datietsontbrak tussen het realiserenvandestrategische bedrijfsdoelen ende
operationeleuitvoering.Iedere organisatie
heeft nu eenassetmanagementteam met
eendirecteur dietevensdeeluitmaakt van
het managementteam. Dit teamvertaaltde
strategische bedrijfsdoelen naar tactische
bedrijfsdoelen waarvandirect operationele
doelenkunnen wordenafgeleid. Het asset
managementteam isverantwoordelijk voor
deinvesteringsplanningen en -prioriteringenensteltprestatie-indicatoren vast,waarmeedekwaliteit vanhetproduct kanwordenafgemeten tegendekosten diehiervoor
zijn gemaakt,enzorgtervoordat operationeledoelenwordengehaald.

Overnames en acquisities
VerdervaltopdatdeBritsewaterbedrijvenookergactiefzijn wanneer hergaatom
investeringenenovernamesineigen landen
daarbuiten ofzelfeen overnamekandidaat
zijn,wateenlogischgevolgisvanhet feit dat
hetprivarebedrijvenzijn met winstdoelstellingen.Het wordtgereflecteerd ineenslogan
vanhetDuitseRWE,waarvanThamesWarer
onderdeel is:'Thinkglobal,actlocal.'OpmerkelijkisweldatRWE lastheeft vandenegatievepubliciteitdieThameszoektommeer
temogeninvesteren bijovernameselders, f
Martine vanden Boomen en
Mirjam Blokker
(KiwaWater Research)

Rectificatie
InhetverslagvanhetMBR-symposiumop19novemberinEchteld,datverscheeninnummer24,
kunnenenkeledelenwellichtverkeerdgeïnterpreteerd worden.BertGeraatsvanGrontmij heeftwel
enigekennisvanpraktijkervaringen inhetbuitenland,alleenkomthieroverergweinignaarbuiten,
vermoedelijkvanwegeallerlei(commerciële)belangen.OokdeconclusiedatGeraatsuitkomtop
rweenegatieveenééntwijfelachtig puntm.b.t.deontwikkelingenopMBR-gebiedindeafgelopen
driejaarkloptniethelemaal.Hijzietnamelijkookvijfminofmeerpositievepunten:hetinnovatieklimaatinNederland,depraktijkervaring,hetactieverebeleidophetgebiedvanwaterkwaliteit
(KRW),deverdereonrwikkelingvandeMBR-technologieenvoorlichting.
Dekostenvanmembranenzijnminderdanmeteenderdegedaald.Dedalingmerongeveer30procentgeldtvoordekapitaallastcnendevariabalekosten.TenslottegaatnietWaterschapRivierenland
maarhetHoogheemraadschapvanRijnlanddegenoemdezesinstallatiesmetzandfiltratiebouwen.
Rivierenlandisdesondanksookactiefopditgebied,evenalsWaterschapReggeenDinkel.
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