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FUSIE VAN N U O N WATER, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ
OVERIJSSEL EN WATERBEDRIJF GELDERLAND

Vitensnu grootste
drinkwaterbedrijfin
Nederland
Defusievandriewaterleidingbedrijveninnoord-enoost-Nederland(NuonWater,Waterleiding
MaatschappijOverijsselenWaterbedrijfGelderland]totVitensiseen/eit.Metruimanderhalfmiljoen
aansluitingenenzo'nviermiljoeninwonersinFriesland,OverijsselenGelderland, deNoordoostpolder
enenkelegemeenteninDrenthevormtVitensinéénklaphetcjrootstepubliekewaterbedrijfinNederland.Detotalejaaromzetinwaterbedraagt250miljoenkubiekemeter,inleiduitgedrukt340miljoen
euro.Vitensteltarea 1250medewerkers.JosvanWinkelenjohanvanderLaanenVictorvanDijkvormensamendenieuweRaadvanBestuurvanVitens.Zijondertekendenop17meidejusieovereenkomst.
"Doordefusie ontstaat hetgrootste
publiekewaterbedrijfinNederland.Vitens
gaattewerkalseenbettouwbaat,transparant,
respectvolenenergiekbedrijf', aldusJosvan
Winkelen,dekersversebestuutsvoorzittet.
Defusie endenieuwehuisstijlzijn
volgenshemgoedontvangendoordemedewerkers.

Tarieven
Detarievendiebinnen hetgebiedvan
Vitensnu nogverschillen,zullenbinnen vijf
jaar gelijkgetrokken worden.Althansdatis
hetstreven.Tussentijdse stijgingen vande
kostenzullen nietdootberekend worden aan
deklanten.Deenigestijging dietoegestaan
wordt,isdievandeinflatiecorrectie.De
tarieven binnen Vitens liggennu qua niveau
tussen'gemiddeld'en'laag'.

Ambitie
Vitenswileentoonaangevendeondernemingzijn inomvang,kennisenambitie,
zowelbinnenalsbuitenNederland."Dedrie
watetbedrijven binnenVitenskunnendoor
dezefusie effectiever enefficiënter werken.
Bedrijfsprocessen wordenopelkaarafgestemdenvetbeterd",aldusVanWinkelen.Op
jaarbasisdenkthijzo'n30miljoen eurote
kunnenbesparenopdekosten.Datde fusie
ook"pijnpunten" metzichmeebtengtinde
vormvanminder medewerkers,steekt hij
nietonderstoelenofbanken."Wezullenvia
verbeteringvanonzewerkprocessenhetaantalmedewerkersmetzo'n250verminderen.
Dezeexercitiekunnen wehoofdzakelijk realiserendoornatuurlijk verloop.Metdebonden
hebbenwijineenprimaoverlegkunnen werkenaaneenheelgoedsociaalplan".

DeRaadvanBestuurvanVitens,v.l.n.r.JosvanWinkelen,Victorvan DijkenjohanvanderLaan.

Hetlogovanhetnieuweenopditntomentgrootste
waterbedrijfvanNederland:Vitens

Hetbesturingscenttummet deRaadvan
BestuurVitens-nu noggevestigdinZwolle
-komtopteimijn inApeldoorn.Indeprovinciesblijven regionale vestigingen
bestaan.Hoeveelmensenwaarprecieswerkzaamzullenzijn,wordtindeloopvanhet
najaat bekend.Onlangszijn 14programmamanagersmet devormgevingvandenieuwe
organisatie begonnen.Dezemoeteinddit
jaarzijn afgerond.

Aandelen
DeaandelenvanVitenszijn ditectof
inditect inhanden vanoverheden (gemeentenenprovincies) inhet voorzieningsgebied.
Deaandeelhouders indedtie gefuseetde

Vitens
VitensisontstaanuitWaterbedrijfGelderland,WaterleidingMaatschappij Overijssel
enNuonWater.
WatetbedtijfGelderlanddraagtzotgvoor
dewatervoorzieningindeprovincieGelderland,opdeVeluwe,indeAchterhoeken
inhetrivierengebiedplusdegemeente
Haaksbergen(Overijssel).DegeheleondernemingwordtingebtachtinVitens.
WatetleidingMaatschappij Overijssel
draagtzorgvoordewatervoorzieninginde
geheleprovincieOverijssel (exclusief
Haaksbergen),deNoordoostpolder,Utken
deDtenthsegemeentenMeppelenWesterveld.WMOgaatnietgeheelopinVitens,
maarbrengtalleenhet dtinkwaterbedrijf
in.DedeelnemingenWavin(leidingsystemen)enWadinko(participatiefonds) zijn
afgesplitst enstaanondetbeheervan
WMO-BeheerNV.
NuonWaterdraagtzotgvoordewatervoorzieningindelenvanGeldetland(Nijmegen,
Atnhem,Apeldoorn,Ede,Wageningen,
Rheden,RenkumenRozendaal)eninFriesland.NuonWatetisonderdeelvanhetconcernNuon.Daaromzijn bijzondere
overeenkomsrengeslotenomdeovetgang
vanNuonWateruithetNuon-concetn
mogelijktemaken.

H2O

drinkwaterbedrijven hebben aandelen in
Vitens.Daarbij iseenruilverhouding gehanteerddieafhing vandeaantallen aansluitingenophetwaterleidingnet bijde afzonderlijke fusiepartners. Ookisgekekennaarde
reëlemarktwaarde vanieders inbreng.
Gelderland (provincieengemeentes)
bezitten 32,7%vanhetVitens aandelenpakket.Degemeentesenprovinciein Overijssel
bezitten 31,2%enNuon alsbedrijf36,1%."Als
Nuon indetoekomstgaatprivatiseren,zal
Nuon zijn aandelen overdragenaande
betrokken overheidsaandeelhouders",zegt
JosvanWinkelen.

Verdere uitbreiding
VitensenNuon bundelen dekrachten
omelkaarwederzijds teversterken.Nuon
maaktgebruikvandekwaliteit binnen
Vitensomopdeinternationale markt teopereren.Vitensprofileert zichvooraldooreen
hogeproductkwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid,professionaliteit, klantvriendelijkheidenlagetarieven.Dooroptimaalgebruik
temakenvandeuitbreidingvandeschaalen
dekenniskanVitensefficiënt werken.
DeRaadvanBestuur beklemtoont dat
Vitensdedeuropenheeft staanvoorandere
belangstellendedrinkwaterbedrijven. "We
gaan nietactiefdemarkt op,maarals bedrijvenzichmeldenendenken door te fuseren
metVitensookvoordelenvoorhun klanten
tekunnen behalen,danwillenwegraagmet
zepraten!".
Vitenswilookdesamenwerkinginde
waterketen metgemeenten enwaterschappenversterken."Daarvoorbestaat inNederland nogniet veelenthousiasme,maar wij
zullenhierin investerenenactiefmet partijengaanpraten", aldusJosvanWinkelen.
"Opdenduur gaathet tochdiekantop.
Nederland loopt internationaal opditterreinachter,datvindenwejammer". <f

aantal medewerkers:
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Integraal waterproject
Dalfsen
Dooreendrukopde knopactiveerdedemissionairstaatssecretarisFabervanLandbouw,
NatuurenVisserijopvrijdag 17meihetgemaa!
VechterweerdendaarmeehetintegraalwaterprojectDalfsen.Samenwerking tussendeDienst
Landelijk Gebied,WaterschapGrootSalland,
WaterleidingMaatschappij Overijssel(voortaansVitens)enLandschapOverijssel moeteen
positieveinvloeduitoefenenopdedrinkwaterwinning,delandbouw,hetcreërenvanwaterberging enhetontwikkelenvannatuur.
DevoormaligeWMO-pootvanVitens
heeft hetgebiedVechterweerd binnende
gemeenteDalfsen bestemd alsdrinkwaterwingebied.Grondwater wordtopeendiepte
van20tot40meteropgepompt.Dewinning
startomstreeks2010.WaterschapGrootSalland kandeverlagingvanhet grondwater-

peildoordezewinningmethetgemaalVechterweerd compenseren.
Eenanderonderdeelvanhet waterprojectvormtdeEmmertochtsloot.Dezesloot
overstroomdevroegerregelmatigenwerd
gedempr.Indetweedehelft vandevorige
eeuwbegonnen denatuurgebieden inde
omgeving teverdrogen.Omhieraaneeneindetemaken,isdeslootheropend.Daardoor
kannugebiedseigenwaterwordenvastgehouden.Bijkomend voordeelisdat water
minder snelviadeSallandseWeteringen
afstroomt. Hetnatuurgebied heeft nueen
gesloten watersysteem,zodatdelandbouw
geenoverlast ondervindt.
Ookzijn veelstuwenaangelegd omte
zotgendatdewaterhuishouding in het
gebied voorallepartijen zoveel mogelijk
naarwensis.
Hetwaterproject inDalfsen heeft haar
oorspronginderuilverkavelingdiedoorde
DienstLandelijk Gebied,ondetregievande
provincieOverijssel wordt uitgevoerd in het
gebiedMarshoek/Hoonhorst. Bijdezeverkavelingzijn enkelehonderden agrariërs
betrokken.C

V.l.n.r.dijkgraafSiebeSchaapvanWaterschapGrootSalland,burgemeesterLeoElfersvanDalfsen,
JanvandenBergvanWMO/Vitens,staatssecretarisGeleeFabervanLNVengcdeputeerdePietjansenvandeProvincieOverijssel(foto:WaterschapGrootSalland).
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