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D I R E C T E U R VOS DE WAEL VRAAGT VAN GEEL WET TE WIJZIGEN

EvideswilHydronZuidHollandovernemen
WaterbedrijfEvidesheeftdezezomergezegdHydronZuid-Hollandeventueeltewillenovernemen
alsjusiebesprekingennietsopleveren.HydronZuid-Holland wildezemogelijkheid blokkerendoorin
politiekDenHaag aan tedringenopeenwetswijziging dieeendegelijke "vijandigeovername"
moetverbieden.DeZuid-Hollanderszijnbangdatvan eendergelijkeovernamedegebondenconsumentdedupewordt.Omeeneventueleovernametebemoeilijken heefthetwaterbedrijfzichophet
laatstemomentteruggetrokkenuitdebenchmark,omtevoorkomendat"gevoeligebedrijfsinformatie"opstraatkomtte liggen.Volgenseenwoordvoerdervan HydronZuid-Hollandsluitdezeactie
overigensnietuitdat beidewaterleidingbedrijven indetoekomsttoch zullenfuseren.
HydronZuid-Holland steltdatde
gebonden consument opzalmoeten draaien
voordeovernamekosten dieEvidesvoorhet
bedrijfzoumoeten betalen.Dezezullenverrekendworden indetarieven,isdevreesvan
deZuid-Hollanders.Bovendien streeft Evides, volgensHydronZuid-Holland, naareen
hoogdividend voordeaandeelhouders,terwijlHydrongeenwinstoogmerk heeft.
DeovernameisvolgensdeWaterleidingwetmogelijk.Dewetstelt inartikel3Kdat
degenediebevoegd isineendistributiegebieddrinkwater televeren,diebevoegdheid
geheelofgedeeltelijk kanoverdragenaan
eenwaterleidingbedrijf waaroverdezeggenschapuitsluitend wordtuitgeoefend door
gekwalificeerde rechtspersonen.DeaandeelhoudersvanHydronZuid-Holland,36
gemeenten inhetvoorzieningsgebied van
hetwaterleidingbedrijf kunnen hun aandelendus verkopen aanEvides,datalsaandeelhoudersdeprovincieZuid-Holland enZeeland,DeltaNutsbedrijven endegemeenten
heeft. DatisookdeangstvanHydron:voor
sommigegemeenten kan het financieel aantrekkelijk zijn deaandelen teverkopen.
Dat kanoverigens nietzomaar. Indestatuten vanHydron staatdateen dergelijke
verkoop,aanderden buiten hetverzorgingsgebied,nietmag.Verkoopispasmogelijkals
destatutengewijzigd worden.Hiervooris
eenmeerderheid van75procentvandeaandelennodig.Als datalgebeurt,zaldatenige
tijd kosten.Omeenovername helemaal
onmogelijk temaken heeft het waterleidingbedrijf bijmondevandirecreurVos
deWael,eenbriefgestuurd aanstaatssecretarisVanGeel(VROM). Indiebriefstelt Vos
deWaeldateenovernamedooreenander
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drinkwaterbedrijf weliswaar nierinsrrijd is
merdelerrer vandewet,maarwelmetde
geest.Daarom vraagt hijdesraatssecreraris
dewetteveranderen omdeze mogelijkheid
uit sluiten.
Woordvoerder HansBerkhuizen vanEvidesisverbaasd overdegangvanzaken.Volgenshemzijn defusiebesprekingen tussen
deRadenvanCommissarissen invollegang.
Datisooknodig,wantEvideswilopkorte
termijn, binnen eenjaar, uitbreiden.Ditis
volgenshetwaterbedrijf inhetbelangvan
degebondenklanten."Zijhebbenookvoordeelbijeenschaalvergroring. Efficiency
bespaartgeld.Hetisnietvoorniets dat wij
zulkelagetarieven hebben."
Evideswordtdaarbij geholpendoor het
feitdatHydronZuid-Holland eerderditjaar
aankondigde uitdeHydron-coóperatie te
stappen.Bovendien isdestrucruur vanEvideszelf nadefusie eerderditjaar,nogflexibel. "Eennieuwbedrijfis nu makkelijker in
tepassen."
Evidesgaatervanuitdatin Nederland
indetoekomstdrietot vijfdrinkwaterbedrijvenzullenoverblijven. Enhoewel nu
wettelijk isvastgelegd dat waterleidingbedrijven eigendomblijven vandeoverheid,
kandiediscussieinEuropeesverbandweer
oplaaien.Danishetgoedalsdeovergebleven
bedrijven sterkinhun schoenenstaan.Evidesvolgthierbij tweesporen.Indeeerste
plaatsdedrinkwatervoorziening aande
gebondenklanten.Detweedepoot isdeleveringvanindustriewater.DeltaWateren
WaterbedrijfEuropoort hebbendaarmeein
hetverleden hun sporen alverdienden hun
ambiriesbijdefusie totEvidesniet onder
stoelenofbankengestoken."Wij willen

marktleider wordenalshetomdelevering
vanindusrriewater in noordwest-Europa
gaat,oflaatikzeggen:Nederland enomstreken",aldus Berkhuizen.
Hoewelhij nierwilingaan ophetaldan
nietovernemenvanaandelen,geefrBerkhuizen welaandatEvidesalleoptiesopen
wilhoudenomuit tebreiden. Devoorkeur
daarbijgaatuit naareenfusie met Hydron
Zuid-Holland,datgeografisch gunstig ligt
eneenzelfde soortbedrijf is."Hydron doet
veelmetoeverinfiltratie, waardoorhetin feiteeenoppervlaktewaterbedrijf is,zoalsEvides. Hierdoor kunnen weexpertisedelenen
verder ontwikkelen."
MaarHydronisnietdeenigepotentiële
partner voorEvides."Maarmet niemand
zijn wijzoconcreet bezigalsmet Hydron",
zegtBerkhuizen,verderinhet midden
latend wiedieanderekandidaren zijn. <T

Deafgelopenwee wekenheefteenSurinaamsedelegatie kennisgemaaktmethetNederlandsewaterbeheer.Devierwaterschappers inspe'waren,opuitnodiging van hetMinisterievan LNV,tegast bij
HoogheemraadschapDeSttchtseRijnlanden.
Aanleidingvoorhetbezoekwasdehernieuwdeinvoeringvaneenwaterschapsstructuur inSuriname.De
revitaliseringvandewaterschappenmaakt daardeel
uitvaneengrootschaligeherstructureringvandelandbouwsector.Doe!hiervanistekomentoteenduurzame
agrarischeproductie.Eenbelangrijk onderdeelhiervan
vormthetoptimaliserenvanhetwaterbeheer.
Dedelegatie bestonduitvierjongewaterschappersuit
deSawmillcreekpoldermdeprovincieNickerieinhet
noordwestenvan Suriname.Tijdens hun bezoekaan
Nederland hebbenzeinzichtgekregenineen aantal
basiselementen van eenwaterschap,van deverkiezingentotbetinrichtenvaneen/inanciëleadministratie.
Ookdepraktijk kwamaan bodmiddelseenveldbezoekmeteenschouwmeester.
Op defoto linksGoWammes,eenvoormalig medewerkervan hetHoogheemraadschap DeStichtse
Rijnlanden metveelwaterschapskennisaan deachterzijdevan hetgemaal DeKoekoek.<f

