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Privateenpublieke
waterbedrijvenin
Groot-Brittanniëen
Nederland
DestrategischekoersvandewaterindustriezaldekomendejareningeheelEuropaopdeagenda
staan,inieder[andvanuitdeeigenachtergrondenbeginsituatie.InGroot-Brittanniëneemtdedruk
vandepolitiekopdeprivatewaterbedrijven toe. Datisopzicheenopmerkelijke ontwikkeling.Want
inhoeverreishiernoßsprakevaneenprivatesectormeteigenverantwoordelijkheden enbevoegdheden?Op ïSen19maarthieldTheInstituteo/EconomieAjfairs inLondeneencongresmetdetitel
'Price,quality &sustainabifity:strategicdirections/ortheindustry'.DeBritse(drink)waterindustrie
wasmetzo'n16bvertegenwoordigersnadrukkelijk aanwezig. DrieafgevaardigdenvandeNederlandsedrinkwatersectorschetsenhieronderdeovereenkomsten,verschillenenuitdagingendiezij
zagentussenhetAngelsaksischemodelversushetNederlandsepoldermodel.
Hetcongresopendemeteendiscussie
metvettegenwoordigers van(drinkwaterbedrijven. Deprimairevraagdiedaarbijop
tafel lag,waswelkevormenstructuur van
dewaterindustrie (in Groot-Brittannië)
gewenst is.Nadat in15189dedrinkwatersectot isgeprivatiseetd, staatdezenuvoorde
keuzewelkekoerszegaatvaren.Dediscussie
ligtnaarvelekantenopen.Issamenwerking
indewaterketenenverdereopschaling bijvoorbeeldwenselijk? DesterkerebemoeienisvandepolitiekinGtoot-Brittanniè'houdt
ookeensteedsstevigetegreepopdeprivate
bedrijven in,wathetopererenalsprivaat
bedrijfnietmakkelijker maakt.Opererende
Britsebedtijvenondetprivaat eigendomwel
ineenvrijere markt alsdeNedetlandse
bedtijven ineenpubliekemarkt? OFWAT
zotgdeervoordatdediscussieineen stroomversnelling raaktedoortelaten onderzoeken
welkeschaalvoordelen indedrink-enafvalwatersectotinGroot-Brittannië bestaan.Uit
hetondetzoek,uitgevoerd doorbureauStone&Webstet,blijkt datgrootschalig niet
altijd beter isdankleinschalig.Deonderzoekersbekekendekostendiedewaterbedrijvenovereenlangereperiodegemaakt hebbeninrelarietotdegroottevande
onderneming.
OFWATconcludeertdatinGroot-Btittanniëopditmomentgeen schaalvoordelen
bijdedrinkwaterbedrijven opttedenendat
bijgecombineerde afvalwater- endrinkwatetbedtijven deschaalzelfsnadeligwerkt.
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Vooreengoedbesefis hetnuttig teweten
datdeschaalinGroot-Btittannië wat betreft
degecombineerde bedrijven vandrink-en
afvalwater onvergelijkbaar ismetNederland.Eengecombineerd bedrijfin GrootBrittannië telt tussendet2ooen5000werknemers.Bijdediscussieoverdewaterketen
inNederland ishetverstandignaardeopgedanekennisdaartekijken.Hethoeft hier
niet teleidentotverttaging,aangeziende
groottevandebedrijven opditmomentin
Nederland aanmerkelijk kleiner is.Sommige
panelledensteldendeuitkomsten vanhet
rapport overigensterdiscussie.Hieropenbaardezichhetklassiekeverschilvaninzicht
vaningenieursdiedepraktijkzageneneconomendiedecijfers intetpreteerden.Ook
hiergeeft eenmultidisciplinaire aanpakveel
discussie.
Depositievandetoezichthoudersin
Groot-Brittannië isvoloponderwerpvan
discussie.Vice-voorzitter vanWaterUKen
directeur vanAnglianWatetRoyPointer
steldedatzotgenbestaanovetdesamenhangenhetefficiënt opereren vandezetoezichthouders.HetgaatomdeEnvironmentalAgency,OFWATende betreffende
ministeties.Vanuitdebedrijven werdaangegevendatwatbetreft teguleringenige
stroomlijning gewenst is.Vanuitdesector
wordteenduidelijk regimevandetoezichthoudetsbepleit.OFWATzalinde toekomst
omgevormd wordentoteenWatetSetvices

RegulationAuthority.Ofdatdecomplexe
situatievan toezichtheldetder zalmaken,is
devraag.Eenbelangrijke anderevraagdie
beantwoordzalmoetenwotden,iswatde
legitimatievanhettoezichtzalzijn.DuidelijkisiniedergevaldatOFWATmeer
bevoegdheden krijgt.

Waternota stijgt fors
Hetgemiddelde huishouden inGrootBrittanniëzaldekomendejaren fors meer
moetengaanbetalenvootzijn waterrekening.Nubetaaltmen 234pond,over vijfjaar
304pond.Opmerkelijk isdatdeOFWATaan
deenekantreguleert,zodatde bedrijven
efficiëntei werkenenzodoendeachtpondop
dewatetrekeningvandeconsumentbezuinigen.Aandeanderekant moerdeconsument78pond meetgaanbetalen voorzijn
waterrekeningomhethuidigevootzieningenniveau tekunnen handhavenenomhet
niveauvanlevetingtekunnen verbereren.
Darbetekent invijfjaar eenstijging van31
procent.Innoordwest-Engeland stijgr de
waternota zelfsmetmeerdan50procenr.
Omdealgehelediscussieoverdekomende
prijsstijgingen nogverderopscherptezetten,weidineenpresentatiede mogelijke
kostenstijging naaraanleidingvandemaatregelentenbehoevevande Kaderrichtlijn
Waterbesproken.Hoeveeldewaterptijszal
srijgen, isoverigensookinGroot-Brittannië
nog onduidelijk.
Defotsestijging vanhetinvesteringsniveauindekomende reguleringsperiode
heeft verschillende consequenties.Teneerste
isnatuurlijk devraagnaar kapitaalgtoot.De
bedrijven kunnen datzelfmet eennegatieve
cashflowooknietbolwerken.Desector
moetdekomendejaren ongeveer20miljoen
pond gaan investeren.Delaatstejarenzijnal
groreinvestetingendooidesector uitgevoerd.Sinds 15189 isdoordesectorvoor50
miljoen pondgeïnvesteerdendekomende
reguleringsperiode vanvijfjaar komt daar
nogminimaal 20miljoen pond bij.Hetrisicoprofiel voorinvesteetdetsishoget,zozeet
zelfsdatwateralsrisicovollerwordtgezien
danelektriciteit!Vooralhetpolitiekeenhet
financiële risicozijn toegenomeninvergelijkingmetvijfjaar geleden.
Hertweedepunt isde communicatie
aandeklant.Hoeleggendebedrijven uitdat
derekeningzoforsstijgt? Uitonderzoek
blijkt datconsumentenveilig drinkwater
willen,mergoedesmaakenreukeneengoedewarerdruk.Tevensgeven consumenten
priorireit aangoedondethoud van leidingen
eninstallaties.Veelvanwatklanten willen,

heeft dustemaken metschoon dtinkwatet
endatkandesector uitleggen. Investeringen
zijn ookdaarom nodig.Ookwordt aangeven
datinvergelijkingmetgasenelektriciteit de
waterrekening laagis.Deboodschap luidt:
'water=gezondheid enwelbevinden'.De
vergelijking metNederland watbetreft de
visievandeconsument tenaanzien van
kwaliteit isvergelijkbaar; deimmenseinvesteringenzijn dat niet.DeNederlandse
watersector hechtaljaren veelbelangaan
eengoedinvesteringsniveau vooreenoptimale drinkwaterkwaliteit.
Tenderdebetekentdestijging vande
waterrekeningdat het betalingsgedrag
alleenmaarzalverslechteren, terwijl de
bedrijven daarmeenu algrote problemen
hebben.Detotalenognietgeïnde inkomstenvandewaterbedrijven bedragen781
miljoen pond.Daris17procent vandetotale
betalingen doorconsumenten.Datzijn voor
Nederlandse begrippen ongekend hoge cijfers.In Groot-Btittanniëwordthieraan uitgebreid aandachr besteed.Viadiversekosten-batenmodellenworden klanren
geselecteerddienaarverwachtingzekerzullenbetalen.Dezewordenvervolgens alseerstebewerkt.Datdit eenkostbareaangelegenheidis,spreektvootzich.Besparingen
diehierop behaald worden, liggen bijvoorbeeld ineenvolledigeuitbesteding vaneen
telefooncentrale aan India.
InNederland isdewatervraagreedslangeretijd stabieldan wellichtdalend.Datde
populatie kanveranderen indeloopder tijd
bewijzen planningen voorde agglomeratie
vanLonden.Deverwachtingisdatin2016de
bevolkinginditgebiedmet800.000mensen
toegenomen is.ThamesWatetvetwacht dat
devraagnaardrinkwater tussende 12en20
procentzalgaanstijgen.Quaplanningen
uitvoeringvandezeenormestijging vande
vraagvinden uitgebreideprogramma's en
prognosemodellen plaatsomaandezetoekomstigevraagtevoldoen.
NamensVEWINhieldArjen Frentz in
Londeneenpresentatie waarin hetNederlandsemodelvandedrinkwarersecror uitgelegdwerd.Doordewijzevanwerken haalde
desectot tussen 1997en2002een efficiencywinst vannegenprocent.Tijdens hetcongreswerddevraaggesteld hoeeenpublieke
sectormeteenvrijwillige benchmark dat
resultaat kanhalen,terwijl in Groot-Brirtanniëeenprivatesector bestaatmeteen
centraletoezichthouder. C
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FUSIE VANDELTAWATER EN WATERBEDRIJF EUROPOORT

'Evides'nieuwste telg
aanwaterboom
DefusievanhetZeeuwseDELTAWaterenhetZuid-HoIlandseWaterbedrijfEuropoortismetde
ondertekeningvandejusie-overeenkomstop2apriljl.formeelgeregeld. Hetnieuwebedrijf dat 'Endes'heet,teltongeveereenmiljoenaansluitingenenisdaarmeeéénvaniegroteredrinkwaterbedrijvenvanNederland.Hetbedrijfhecht,behalveaandedrinkwaterlevering,veelbelang aande leveringvanindustriewaterenhetzuiverenvan(ajval)water.
Defusie werdfebruari 2003aangekondigdmaarafgelopen december uitgesteld,
omdatdeaandeelhouders vanDELTAzich
ongerust maakten overdegevolgen vande
fusie voorhetpersoneel.Uiteindelijk hebben
deaandeelhouders eind maart toestemming
gegeven,zodatdefusie-overeenkomst op 2
aptilgetekend werddoordedirecteur H.de
KtaavanDELTAWateren directeur G.VogelesangvanWaterbedrijfEuropoorr.Zijgaan
deditectievanEvidesvormen.Overigensis
hetdebedoelingdatdefusie met terugwetkendektacht vanafrjanuari ingaat.
Hetnieuwebedrijflevertjaarlijks 170
miljoen kubiekemeterwateraan huishoudensen55miljoen kubiekemeterwater aan
bedrijven inZuid-Holland enZeeland.Dit
industriewater vormteenbelangrijke poot
vanEvides.Debedoelingisdatdeafzet van
industriewater verderzalstijgen. Opdit
moment isEvidesaldegrootstelevetancier
vanindustriewater, watergerelateerde dienstenenmaatwerkinstallaties vootdeindustrieinnoordwest-Eutopa.
Hierbij hoortookhetzuivetenvanafvalwater.DELTAWaterisalbetrokkenbij het
conglomeraatDelfluent, dateengrote afvalwaterzuiveringindeHarnaschpoldergaat
tealiseren.Dehiermeeopgedanekennisen
ervaringwilEvidesgebruiken ommeer afval-

waterzuiveringen(mede)terealiseren.Her
bedrijfisdrukbezigmerdevoorbereiding
vanallerleiprojecreninbinnen-enbuitenland.DedirecreurenDeKraaenVogelesang
verwachtenveelvandeprojecten opindustriewater-en afvalwaterzuiveringsgebied.
Tijdens defeestelijke bijeenkomsr terere
vandeondertekening vande fusieverklaring
gafdetweekoppigeditectieaanoptestappenalsovetdriejaar Evidensevengrootis
alsnu hetgevalis.Voorditjaar wordteen
omzetvan 250miljoen euroverwacht.Bij
hetnieuwedrinkwaterbedrijf werkenongeveer540mensen.
Voorhetrealiserenvandeniet-drinkwatergerelateerdeprojecten wotdengeen aparteBV'sofNV'sopgericht;allesvaltonderde
vlagvanEvides.Evidesisvolledigin handen
vanlokalegemeentelijke en provinciale
overheden.Dedienstverlening wordt vanuit
lokalevestigingen verzorgd.Het hoofdkantoorblijft voorlopiginRotterdam.
Evidesstaatvootde vanzelfsprekende
beschikbaarheid (evident)vangoed drinkwareralseerste levensbehoefte (vie)ende
stevigepositieopde industtiewatermarkt.
Dewerknaam 'Neptunus',waaronder de
fusie isvoorbereid, isvervallen,omdatdeze
naam niet meerbeschikbaar was. <f

DedirectievanEvides:G.Vogelesang(links)enH.deKraa, metopdeachtergrond het nieuwelogo(foto:Sanderde Sterke).
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