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Nutsbedrijvenhouden
heftstevigineigenhand
DoorhetMinistem vanVROMwordtsindsmei1996gewerktaandealgeheleherzieningvande
Waterleidingwet.Belangrijkeonderwerpendiedaarbij eenplaatszoudenkrijgen,waren(vormen
van]privatisering enliberalisering.Inditkaderzijn infebruari 1998dehoofdlijnen voordenieuwe
wetvastgesteld:deHoofdlijnennotitie. Eenbelangrijk beleidsvoornemendaarinvonndehetruimte
gevenaaneenvrijemarktvoordeleveringvanindustriewater. Liberaliseringvanleveringengroter
dan100.000kubiekemeteropjaarbasiszouwordentoegestaanvoorzoverdatniettotongewenste
effecten zouleiden,zoalskruissubsidiëring, kapitaalvernietiging,verminderdeaandachtvoormaatschappelijke takenenbelemmeringvansamenwerking indewaterketen.Recentisechterdegrensvan
100.000kubiekemeterterdiscussiekomentestaan;hetaande'markt'overlatenvanalleindustriële
levering(ijktopentestaan.
Hetvoornemen totliberalisering heeft
tot veeldiscussieenevenzoveelsymposiaen
congressengeleid.Enkele nutsbedrijven
hebben,conform deaanbevelingen vande
CommissieCohen(rapportMarktenOverheid],juridischgescheidenB.V.'s(dezogenaamde'commerciële dochters']inhetleven
geroepenomdeslagomdemarktaante
gaan.Hoeweldenieuwe Waterleidingwet
nogsteedsopzichlaatwachten,heeft de
dreigingvanmarktwerkingindeindustriewatervoorziening tochenkele interessante
ontwikkelingen inganggezet.Tijd vooreen
tussenbalans.

De markt
DeindenieuweWaterleidingwette
reguleren markt voor industriewaterleveringenbetreft de'leidinggebonden' afzetaan
grootverbruikers (vooralsnogbovende afnamegrensvan100.000kubiekemeter opjaarbasis).Ditbetekentdatderden,bovendeze
hoeveelheid,watermogenaanbieden inconcurrentiemethetwaterleidingbedrijf datin

Tabe

deregiodeexclusieveleveringsrechten heeft.
Industtiewater wordtdangedefinieerdals
'alhetwaterdatwordtgebruikt ineenproductieproces,alsgrondstofofalsproductiemiddel,ongeachtdekwaliteit'.Belangrijk in
dedefinitie vanindustriewater isdatdetoepassingbepalend is,endusnietdekwaliteit.
OpbasisvanonderzoekdoorIwacoin
19518 isingeschatwatdemarktomvangzou
zijn bijhetliberaliserenvan bestaande
industriewaterleveringen aan leidinggebonden grootverbruikers.
Ruimdehelft vandit marktvolume
bleekinzuidwest-Nederland tezittenen
dan hoofdzakelijk inde (petro-)chemische
industrie (industriegebieden inZeeland,
Botlek/Europoort, Moerdijk).Tenaanzien
vandehoeveelheid anderwater werdal
geconcludeerddathiervan marktwerking
voorlopignoggeensprakezou kunnen zijn,
aangezienvoordemeesteleveringen meerjarencontracten warenafgesloten. Hetspeelveldvoorwatbetreft deconcurrentieomleidinggebonden afzer wasdus beperkt.

Inschattingmarktomvangkidinggebondenleveringen.

geleverde kwaliteit

grens 100.000mJ geen grens

anderwater
63 MmVjr(95%)
6yMmVjr(100%)
drinkwateralsproceswater 92MmVjr (7,5%) 183MmVjr(15%)
totaal'industriewater'
155MmVjr (12%) 250MmVjr(19%)
aantal afnemers
meerdan2.000(?
circa320
=aandeelvande
totalelandelijke
nutsproductie
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Tabel2.

Zoalsdootvelen,terecht,algeconstateerd,ondervindendenutsbedrijven sinds
jaarendageenvormvan'concurrentie'inde
votmvandeeigenwinningen (zowelgrondwateralsoppervlakrewater)doordeindustriëlegrootverbruikers.Dezemarkt kanwordenbeschouwdalseenreedsbestaande markt
vooreventueletoetredersopdemarktvoor
industriewaterleveringen.Hettoenmalige
Iwacoheeft ditookgetracht te kwantificeren.
Zoalsblijkt,isde(bestaande) marktvoor
leveringaanindustrieënmeteeneigen winningcircaruim tweemaalzogrootalsde(te
creëren)nieuwemarkt ingevalvanleidinggebonden leveringen.

Verwachtingen
Alhoewelhetvolumeindustriewater wat'op
demarkt'zoukomeneenrelatiefbeperkte
hoeveelheid berrof(circa7.5%vandelandelijkedrinkwarerproducrief waren onderde
voorstandersdeverwachtingen voor nieuwe
kansen hoog,maar onderdescepticidevrees
voornieuwebedreigingen groot.
Eenbelangrijke verwachtingwaseen
verbeterde dienstverleningdoordenutsectotaandegrootverbruikers,dooreenbetere
klantfocus, meet productdifferentiatie en
scherperetariefstelling.Daarentegen wasde
angstvoormarktwerking voornamelijk
ingegeven doorhetverliesaan(grote) afnemerstengevolgevan'cherrypicking',met
eenresulterende onderbenutting vandecollectievesystemen endusprijsstijgingen voor
degebonden klanten.

Toetreders
Eengrotevreesvandenutsbedrijven was
deverwachttetoetredingvanprivateondernemingenindeNederlandsedrinkwatersector.DegroteEngelseenmetnamedeFranse
conglomeratenzoudendezeopeenkierstaandedeurbenuttenomeeneerstevoetbinnente
krijgen.Vanuiteenoffensieve (ofwellicht
defensieve) sttategiezijndoormeerderenutsbedrijvenenkele'commerciëledochteis'opge-

Inschattingmarktomvangbestaandeeigenwinningen.

bron
grondwaterwinningen
oppervlaktewaterwinningen
(excl.koelwater)
totaal 'industriewater'
aantal afnemers

grens 100.000 mi
170MmVjr
215MmVjr
385Mm3/jr
circa400

ontwikkeling afzet door nutsbedrijven aan
grootverbruik/industrie
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AFZET ANDER WATER VIA NUTSSECTOR
(EXCLUSIEF COMMERCIËLE DOCHTERS)
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richt om mee tespelen indeze nieuwe markt.
Door de hooggespannen verwachtingen
ten aanzien van deontwikkelingen in de
membraantechnologie enerzijds en de voortschrijdende tendens naar outsourcing door de
indusrrie anderzijds leken dekansen en perspectieven voordergelijke commerciële dochters uitermate gunstig.Zo konden er concurrerende oplossingen geboden worden aan
thans leidinggebonden afnemers via waterop-maat projecten. Tevens konden ook alternatieven geboden worden aan industrieën
met een eigen winning; bijvoorbeeld alternatieven voorgrondwaterwinningen door
omschakeling naar oppervlaktewater gebruik
makend van de nieuwste technologie.
Enkele voorbeelden van commerciële
dochters die zich op deze markt gingen richten zijn: E-water Groep (WML],Aqualink
(WMO),Beta Water (WMD),Eurutil (WBE,
DELTA,Vivendi] en Essent Water.

Wat iser gebeurd tot dusver?
Hoewel de tijdspanne sinds de eerste discussies met betrekking tot liberalisering van
de industriewatervoorziening relatiefkort is,
kunnen op basis van observaries en cijfers
uit de meest recente Waterleidingstatistieken enkele interessante bevindingen worden
opgedaan.

1995

1998

2000

Aft.

productie door de nutsbedrijven en het aandeel van de leveringen aan grootverbruikers
(meer dan 10.000kubieke meter perjaar). Op
grond van dezecijfers mag geconcludeerd
worden dat zowel de landelijke nutsproductie als de leveringen aan grootverbruikers
nagenoeg stabiel isen dat van een verlies aan
afzet geen sprake is.Sterker nog, de levering
door nutsbedrijven aan grootverbruikers
lijkt de laatste driejaar weer iets te stijgen.
Interessant isdaarbij de ontwikkeling
van de afzet aan water van drinkwaterkwaliteit (lees proceswater] en ander warer aan
grootverbruikers. Afbeelding 2toont de afzet
in absolute hoeveelheden, terwijl afbeelding
3de relarieve verhoudingen weergeeft tussen het geleverde water met drinkwaterkwa-

lireit en ander water. Deze gegevens laten
zien dat de afzet aan ander water srijgt en
daarmee ook her aandeel in de afzet aan
grootverbruikers. Bedroeg in 1995het aandeel ander warer nogzo'n 25procent, ultimo
2000isdat aandeel opgelopen tot 33 procent.
Het wordt nog interessanter als we de
grootste industriewaterlevering door WRK
aan Corus en Crown-Van Gelder apart
beschouwen van de overige leveringen van
ander water (zieafbeelding 4).Het blijkt dat
de afzet aan ander water door de nutsbedrijven bijna is verdubbeld tussen 1995en 2000.
Belangrijke bijdragen hieraan zijn geleverd door Brabant Water (WNWB), Delta
Nutsbedrijven, Waterbedrijf Europoort en
Waterbedrijf Groningen (zie afbeelding 5).

Aft.5
VERDELING ANDER WATER LEVERING DOOR NUTSSECTOR - 2000
(84Mm3/jr)

GW Amsterdam
2%
Waterbedrijf Groningen
16%
Brabant Water (WNWB
WOB)
13%

DWRK
• Brabant Water (WNWB • WOB)
D Waterbedrijf Groningen
D GW Amsterdam
• WB Europoort
D Delta Nuls

Afbeelding 1 geeft een overzichr van de
ontwikkeling van de totale landelijke warerH j O fj 16-zooz
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Juistdaarwaar hetzwaartepunt inde
markt voorleveringvan industriewater
dreigt teontstaan,deindustriële clusters in
zuidwest-Nederland, hebben denutsbedrijvengereageerd door hetaanbod aan ander
water teverhogen.Circa70procentvande
leveringen aananderwater,buiten deWRK,
vindt indezeregioplaats.
Het merendeel vandezeafzet gebeurtop
basisvancollectievesystemen [bijvoorbeeld
desti-water indeEuropoort/Botlek, halffabrikaatopdeMoerdijk enhetSloe-gebied).
Daarnaast worden ookindividuele maatwerkoplossingengeboden doordenutsbedrijven;deleveringen inGroningen (Akzo,KisumaenNedmag)endeleveringaanDupont
doorWBEzijn hiervan voorbeelden.
Voordekomendejaren isnogeenverderegroeiteverwachten aan leveringenvan
ander waterdoordenutsbedrijven zelf Zo
zijn sinds zoooweerenkeleprojecten gerealiseerddoorBrabantWaterendeTWMen zijn
initiatieven genomen omopmaat industriewaterlevering terealiseren door bijvoorbeeld
Nuon/Vitens.

Rol van de commerciële dochters
Dehierboven geschetste ontwikkelingen
encijfers zijn exclusiefdeleveringen door
commerciëledochterondernemingen vande
nutsbedrijven. Eeninteressantevraagis
natuurlijk inhoeverredeze bedrijven
geslaagdzijn inhetveroverenvaneenstuk
marktaandeel.Desuccessen worden inenkelegevallenbreed uitgemeten indepers,
maar inhetalgemeen lijkt dedaadwerkelijkeslagkracht vandedochters nogtegen te
vallen.
Grootwasdanookdeverwondering, dat
ineenvoetnootvandemeest recenteWaterleidingstatistieken over2000meldingwerd
gemaakt vaneenafzet vancirca34miljoen
kubiekemeterwaterperjaar doordecommerciëledochterbedrijven! Een indrukwekkendeafzet, dieechterbij langenanietverklaard kanworden doordeprojecten voor
zoverbekend bijondergetekende.Verdere
analyseennavraagleverdehetinzichropdat
behalvedegangbareenbekendedochters,
ooksprakeisvanwatminder bekendedochterondernemingen van drinkwarerbedrijven.Hierbij kangedacht wordenaanher
BrielseMeerwatersysteem (WBEenhetRotterdamseHavenbedrijf) enhet industriewatersysteembijDowTerneuzen (VoFvanDow
Benelux,VivendienDELTA].
Uitdezeanalyse(welkeomwillevanvertrouwelijkheid nietgerapporreerd kan worden)volgtdatdegezamenlijke (bekende)
commerciële dochters van drinkwaterbedrijvenin2000zo'n viermiljoen kubieke meter
wateropjaarbasis viaechte maatwerkprojecten hebbengeleverd.Dezehoeveelheid komt
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overeenmerdeinschatting opbasisvande
bekendesuccessen.
Dedoordedochtersuitgevoerde projectenzijn vrijwelvollediggerealiseerd in het
voorzieningsgebied van'demoeder'.Het
realiseren vaneenproject buiten hetvoorzieningsgebied komtnietofnauwelijks voor.
Ookderealisatievanleveringenaanindustriemeteeneigenwinningblijkt eentegenvallendemarkt tezijn.Debereidheid vande
industrieomtotoutsourcingovertegaanis
noggering.Daarnaast blijken de'drivers'van
enerzijds dekostenvanenheffing opde
eigen(grond-)waterwinningen endekosteneffectiviteit vande membraantechnologische
ontwikkelingen opditmoment onvoldoende
omdaadwerkelijk nieuwemarkt tecreëren.
Almetallijkt dezeafzet tocheen mager
resultaat enkomtneer opeen 'veroverd'
marktaandeel vancircaéénprocent.Het feit
datdemarkt tochwat lastiger bleekals
gedacht,wordtgeïllustreerd door herrecenrebesluirvanWBE,VivendienDELTAomde
commerciëleactiviteiten viadedochter EurutilBV"aftestemmen ophetgeringe
marktaanbod".
Ookdevoortzetting vanAqualink(van
WMO)doorhet nieuweVitenslijkt niet langer vanzelfsprekend.
Desondanks hebbendedochterseen
waardevollerolgespeeld indezefase waarin
hetmarktdenken zijn intredeheeft gedaan.
Zijzijn hetvehikel(geweest),waarmee binneneennutsbedrijf hetmarktdenken verder
gestalteheeft gekregenenhebbenvoor
scherptegezorgd binnen desectorin het
algemeen.
Deverwachting isdatdemarkt voor uitsluitend leveringvanindusrriewater een
moeilijke markt zalblijven voordedochters.
Detoekomst voordezeondernemingen zal
eerder liggen inher'total watermanagemenr'binnen eenindustrie ofclustersvan
bedrijven. Kortomdeaandacht moetzich
richten opdiensten 'achter demeter' in
plaatsvanlevering'tot demeter'.

Rol overige private aanbieders
Deaanvankelijke vreesvoor roerreding
vanandereprivateaanbiedersopdemarkt
voorleveringvan industriewater aan thans
leidinggebonden afnemers lijkt vooralsnog
ongegrond.Deenigespelerwelkezichinde
dezemarkt heeft geroerd isVivendi.Deze
partij opereertechter hoofdzakelijk in
samenwerkingmetdenutsector. Ookandere
aanbiedersvaninstallaties werkenliever
samenmetdenutssector dandatdeconcurrentieslagwordt aangegaan.

Thuisvoordeel nutsbedrijven
Uitvoorgaandemogeblijken datde
nutsbedrijven totopheden hetheft nog

steedsgoedineigen handen hebben weten
tehouden.Deleveringvanwateraande
grootverbruikers blijft stabielen het aandeel
geleverd anderwaterisstijgende. Daarmee
wordr tegemoetgekomen aandewensvan
eenverbeterde klantfocus doormiddelvan
productdiversificatie enverdergaande differentiatie inprijsstelling. Ookzijn fenomenen alsaccountmanagement voordegrotere
afnemers bijelkwaterleidingbedrijf ingeburgerde termen geworden.
Daarnaast ervarendenutsbedrijven het
voordeelvan het spelenvande thuiswedstrijd: hetgoedeenbetrouwbare imago,de
goedekwaliteit vanhet geleverde
(drink)water alsproceswater entotslot het
beschikkenoverdestrategische back-up
voorzieningen viaherregulierenet.Met
namedezelaatstefactor wordtvangroor
belanggeachten maakt hetmogelijke alternatieveaanbieders moeilijk ominrebreken
ineen voorzieningsgebied.

Conclusies
Opgrond vandeontwikkelingen en
bevindingen totdusver kunnen devolgende
conclusieworden getrokken:
• Denutsbedrijven hebben deleveringen
aangrootverbruikers goedweten teconsolideren enlijkengeenmarkt verloren
tehebben;
• Onderdedreigingvanmarktwerking is
binnen denutssector deklanrfocus voor
grootverbruikers goedaangescherpr en
heeft geleid toteenverdereproductdiversificatie en prijsdifferentiatie;
• Degevoerdediscussiesomtrent marktwerkingbij leidinggebonden afnemers
ismeereenkwestievan psychologie
geweestdan hetdaadwerkelijk creëren
vaneen(nieuwe) markt;
• Dediscussieoverhetaldan niet hanterenvaneenafzetgrens voor marktwerkingbij leidinggebonden klantenis
daarmeeniet relevant;
• Deleveringvanindustriewater aan afnemersvan nutsbedrijven lijkt nietofnauwelijks markt voorcommerciëledochtersnochvoorandereprivare partijen;
• Decommerciëledochtersmaken buiten
hetvoorzieningsgebied vandemoeder
helemaalgeenschijn vankans;
• Demarkt voordedochters (enandere
privareparrijen) ligt indedienstverlening'achter de meter'.
ir.Ruud Keiler(Royal Haskoning)

