VERSLAG

THE FUTURE OF UTILITIES, 7™ ANNUAL CONFERENCE L O N D O N

Prognosticaof'kijken
naardeburen'
Technischenwetenschappelijk behoortdeNederlandsedrinkwatersectortotdemondialeeredivisie,
maarmpolitiekenbestuurspeeltdenutssectorinhetVerenigdKoninkrijk alveellangereen rolvan
betekenis.Zokreegdeprivatiseringvandewaterbedrijven zijnbeslagïn1989, enlijkt inelkgevalop
afstanddeEngelsewatermarktharderencommerciëler.Menzegtweleens:"alsjewiltwetenwat de
toekomstisvan deNederlandsewatersector,neemdaneenkijkje inhetVerenigdKoninkrijk".Die
mogelijkheid deedzichvoortijdensdezevendejaarlijkse conferentie 'TheFutureofUtilities'op 14en
15maartinLonden.Aanwezig was ookeen Nederlands-Vlaamsedelegatie:EdHulshoJ(WML),
PatrickVercruyssen(Pidpa)enMarevan Eekeren(Kiwa).
Deontwikkelingen inGroot-Brittannié'
lijkenopeentrendbreuk teduiden watde
richtingbetreft waaropdenutsindustrie,en
watet inhet bijzondet,zichontwikkelt.Op
deconferentie van tweejaargeleden kwam
naarvorendat hetaccent in Groot-Brittanniè'lagopcommerciëleexpansie,internationaliseringvanbedrijven, 'share-holders
value'en tariefregulering. Debedrijven in
hetVerenigdKoninkrijkendeOFWATstonden tegenoverelkaar.DeBritten warenerg
nationaal gericht.
Nu blijken de(commerciële] activiteiten
nietallemaalzo succesvolengemeenschappelijk tezijn alstotnu toewerdgedacht.
Tevenskomenstrategischezaken,diehet
langetermijn nutsbelangdienen,weeropde
agendaenontwikkelt zichhet besefdatde
watersector inGroot-Brittannië onderdeel
vormt in hetmondiale speelveld.

Wat was de trend?
In 1989 zijn dewatetbedtijvengeprivatiseerd.Dewaterindustrie lagerindietijd
belabbetd bijenmet namede inftasttuctuut
kendeeenernstigevormvan achterstallig
ondethoud. Miljatden guldenszoudenmoetenwordengeïnvesteerd omdezaakopotde
tekrijgen, gelddatdebedrijven endeoverheidniet beschikbaar hadden.Detoenmaligeregering,onderaanvoeringvanMargaret
Thatcher, besloot dewaterindustrie teprivatiseren.Zozougeldvande'markt'gehaald
kunnen wordenomteinvesteren in het
rehabiliteten vande infrastructuur.

'Share-holders value' en concurrentie
Dezeaanpakleiddenietdirect tot het
resultaat datdeoverheid voorogenhad.De
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bedrijven gingenzichprimair richtenophet
verhogenvande'share-holdersvalue'en
minder opdeverbetetingvande infrasttuctuut. Bovendien toucheerden de toenmalige
managets vootonzebegtippen exorbitante
salarissen.Ophetterreinvanonderzoek ontstond onderlingeconcurrentie tussen
bedrijven. Deaandacht richttezichoptactischondetzoektond technologie-ontwikkeling.Hetcollectieveondetzoek vetdween
grotendeels;van 1989tot 1994 ontving het
illustereWaterResearchcentreWRcnog
financiering voor bedrijfstakonderzoek,
maar thans ishet WRc ineengeschrompeld
toteencontractor vanondergeschikt belang
vootdewatetbedrijven. Veelkennisverdweenomdat ervarenmensenvoorzichzelf
begonnen.OverigenswerdookinGrootBtittanniëhetéénenandetwelonderkend.
In 1995 isdaaromUKWir(UK Warer Industry
research)opgericht,voot innovatief/sttategischethema'sdiehetcollectievebelangdienen.
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OokinNederland wordt thansgediscussieetd overtariefregulering enrecentisde
VEWINbegonnen aaneenstudie waatin
wordtonderzocht ofeensysteem vantariefreguleringinNederland nodig,nuttigen
wenselijkis.

De trendbreuk
Dekernvandeconferentie wasdat het
systeemvantariefregulering ineennieuw
stadium vanontwikkelingisgekomen.
'Regulatethe regulator'washetmotto.Het
verantwoordelijke ministerie richtteeen
commissieop(RBTF),diemet aanbevelingen
komtvootdewijze waarop tariefregulering
zoumoeten plaatsvinden.VoorOFGEMen
OFWATbetekent datnogalwatvoor hun
taakendeinrichting vandeeigenorganisaties.Duidelijk werddatbijalleactoren,de
overheid,deregulatorszelfende bedrijven,
onvrede besraatovethet huidigesysteem.
Dezeonvredekomtvoortuitdeomstandigheiddatdoorhet huidigesysteem deaandacht wordtgerichtopdekorte termijn.
Sttategischeondetwerpen staanondetdruk.

Tariefregulering

Lange termijn, klant en milieu

Vanwegedezeontwikkelingen ontstond
vanoverheidszijde debehoefte voot tatiefreguleringomhetbelangvandeconsument te
beschermen engrotetariefstijgingen te
vootkomen.Ineetste instantierichtte men
zichopeensysteem waarbij deregulator
OFWATtotdiepindebedrijfsprocessen van
dewaterleidingbedrijven doordrong.Nu
nogwordenhetsysteemvandeOPEX(reguleringvanoperationelekosten)endeCAPEX
(reguleringvandeinvestetingen)door
OFWATdwingend opgelegd.Prestaties van
bedrijven worden weergegeven indiverse
indicatoren,zoalsdeK-factot,envervolgens
gebenchmarkt.Tatiefregulering isvertaald
naar kostenbeperking.

Opdeconferentie kwam naarvorendat
erteweinigaandacht isvoorlange termijn
thema'sen/ofthema'sdievetband houden
methetbelangvandeklantofhet milieu.
Alleenondetzoekennaar klanttevredenheid
worden verricht.
Opmilieugebiedgapen discrepanties
tussendewetkelijke endewenselijke situatie.Internationaalzijn afspraken gemaakr
overreductievandeuitstootvankooldioxide
eneenvetminderingvanhetgebruikvan
fossiele brandstoffen. Bovendienishet
nationaal beleidgerichtophetomlaagbrengenvandeafhankelijkheid vanolie-engasimporten.Maardeuitvoeringvandeze
zakenvraagreenlangetermijn visieen

grootschalige investeringen innieuwe technologieën eninfrastructuur. Bedrijven,die
zichhelemaal richten ophet korte termijn
belang,latendezeinvesteringen achterwege.
Tijdens deconferentie bestond consensus
datditeenongewenstezaakis.

dewaterindustrie isgemoeid,nam ooktoe.
Ergo,degebonden klant betaaltmeervoor
zijn watergerelateerde diensten.Detaakvan
deregulator werdsteeds ingewikkelder;
tariefregulering blijkt geenpanacee.

ACTUALITEIT

Bentazon wordt niet
verboden

Laag rendement

Privatisering
Zoalsgezegd heeft deprivatisering grote
gevolgengehad voordewijze waarop bedrijvenzijn ingericht enopereren.In 1989werden,gedacht vanuit een stroomgebiedbenadering,deWaterAuthorities opgerichtvoor
dedrink-enafvalwatervoorziening. Omdat
dezebedrijven geprivatiseerd werden,ging
deaandacht indebedrijfsvoering ineerste
instantie vooraluit naarhetverhogen en
vermeerderen vande'share-holders value'.
Deaandeelhouder werdineerste instantie
gezienalsdebelangrijkste stakehoulder.
Bedrijven werdengereorganiseerd, ontrafeldende'value-chain' engingenzich richtten
opmaximalisering vantoegevoegde waarde
inhetprocesvanwinning/distributie van
dtinkwater ende inzameling/verwerking
van afvalwater.

Aparte bedrijven
Bedrijfsprocessen werden opgeknipt in
afzonderlijke brokken die,waar mogelijk,
eeneigenjuridische entiteit kregen.Veel
specialebedrijven zijn opgericht.EenvoorbeeldisSouth-Staff-Water, eenBVdie
managementcontracten verzorgtvoor
bedrijven.
InhetVerenigd Koninkrijk isdaarmee
sprakevaneenkanteling tenvoetenuit, met
productdiversificatie, hetopknippen enverzelfstandigen vanbedrijfsprocessen. Gevolg
isechterdatdezeverzelfstandigde ondernemingen eigenstrategieën ontwikkelen om
hun activiteiten goedcommercieel uit te
kunnenvoeren.Mengingdewerkzaamhedenookaanbiedenen uitvoeren bijderden.
Het aantal bedtijven enorganisaties dat
actiefis indeBritsenutsindustrie, ismeer
danvertienvoudigd. Detotaleomzetdiemet

Duidelijk werddat nietallecommerciële
activiteiten evensuccesvolen rendementvol
waren.Indelaatstejaren staken nutsbedrijvenvoor850miljoen pond in marktontwikkeling,gerichtopcommerciële activiteiten,
dienietsuccesvolwaren.DeBritseconsument moetnujaarlijks 120miljoen pond
ophoestenomgeledenverliezen tedekken.
Verderwerdduidelijkdat,metnameop
deenergiemarkt, deEngelsebedrijven geen
echtesleutelrol spelen.Hetzijn met name
deFransendiesuccesvolzijn;EDFishet
grootstebedrijfin Europa.Daarnaast vormen het EuropeseE-ON,ENELenRWE,alsmedehetAmerikaanseTXUbelangrijke spe-

Allecommerciële bewegingen ten spijt
heeft mendus nietkunnen voorkomen dat
deFransen hetBritsespeelveld hebben
betreden.DeEDF-fen enVivendi's hebben
kennelijk beter begrepen hoehet werkt.De
Ftansen werken alsinds 1850volgens het
conceptvanprivaat-publieke-samenwerkingindenutswereld.InhetVerenigd
Koninkrijk enNederland wasdat vroeger
ookzo,maarmet het inpublieke handen
komenvandenutstaken aanhet beginvan
detwintigsteeeuwzijn wedezeervaring
kwijtgeraakt. Watdatbetreft ishet project
Harnaschpolder van Hoogheemraadschap
Delfland inNederlanderginteressant.Verderzullen wehet inNederland vooralmoeten hebbenvankijken naardeburenenons
daarbij nietmogenvergissenindekleurvan
hetgras. t[
EdHulshof(WML]en
MarevanEekeren (Kiwa)

Hetbestrijdingsmiddel bentazonmaggebruikt
wordenopdeNederlandsemarkt.Dat bepaalde
derechterop18aprilnadatdeVEWINgeëist
haddathetmidde!verbodenzouworden.
VolgensdeVEWINisbentazondebelangrijkste
probleemstofdiewordtaangetroffeninhet
grondwater.Dekostenomhetbestrijdingsmiddelteverwijderenwordensteedshoger. De
VEWINhekeltvooralderolvanhetCollege
voordeToelating vanBestrijdingsmiddelen,die
volgensdeVEWINdebelangenvandeindustrie
laatprevalerenbovendievandeopenbare
drinkwatervoorziening enhetmilieu.
Injanuari 2000werddetoelatingvan het
bestrijdingsmiddel bentazon door hetCTB
beoordeeld enafgewezen. De fabrikant,
BASF,ging inberoeptegendeuitspraak. Bij
dit betoepwerdgebruikgemaakt vaneen
tapport waarin demeetgegevens vande
watetleidingbedrijven in twijfel werden
getrokken.Daarop werd het middelalsnog
toegelaten.Ondanksherhaaldelijk aandringenkregendewaterleidingbedrijven dit
tapport niet tezien,omdatBASFsteldedat
daarmeehaarcommerciële belangen
geschaadzouden worden.
Hieropstartte deVEWINeenjuridische
procedureomditrapport alsnogopenbaat te
maken énomdetoelatingvan bentazon
ongedaan temaken.Derechter vanhet
CollegevanBeroepvoorhet Bedrijfsleven
heeft metdeuitspraak op18 aprildeVEWIN
opbeidepunten ongelijk gegeven.
DeVEWINisernstigteleurgesteld door
deuitspraak.Ineenverklaringsteltzij dat
"het toelatingsbeleid isverworden toteen
onderonsje tussen CTBendeproducent.
Gedupeerden worden nietindegelegenheid
gesteld teteagerenop'bewijsmateriaal' van
deproducent enhetprincipevan'hooren
wederhoor'wordt buiten werkinggesteld".
Debelangenorganisatie zaliniedergevaleen
briefnaardeverantwoordelijke ministers en
hetkabinet sturen omdezesituatieaante
kaarten.
Overigens ishetdetweedekeerditjaar
dat hetCTBondervuur komt teliggenover
hettoelatingsbeleid:deStichtingNatuur en
Milieu steldeeerder aldathetCTBzousjoemelenmetdetoelatingsnormen (zieH 2 0 nr.
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