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D E DRINKWATERVOORZIENING I N DUITSLAND

Privatiseren:
windmolensof
windschermen?
MinisterPronkwilindewetvastleggendatdrinkwaterbedrijvenineigendomvandeoverheidmoetenblijven.Daarismetiedereenhetmeeeens. Zijn tcgeustandersgebruikenvaakhetargumentdat
dezewetwelgeen lang levenbeschorenzalzijn.Europazalimmersdeprivatisering vandrinkwaterbedrijven binnenkortwelgaanopleggen.Datiseenmerkwaardig argument,wantbijdeEuropese
Unieisdaarhelemaalniemandmeebezig.Sterkernog:erlooptzelfsgeenonderzoekindierichting.
Europavindtdatdelidstatendedrinkwatervoorziening zelfmaarmoetenregelen.Maarja,als
belangrijke landenvindendatEuropazichdaarmeemoetbemoeien,doenzijdatnatuurlijk. Daaromishetgoedeenstekijken hoehieroverwordtgedacht inhetgrootstelandvandeEuropeseUnie:
Duitsland.HetcongresWasserBerlindateindoktoberwerdgehoudenwaseengoedegraadmeter.
DirecteurPietjonkervanDuinwaterbedrijfZuid-Holland waserbijenschreefonderstaaudverslag.
Hetcongresvond,samenmetdebeurs
Internationale FachmesseWasser,inhet
reusachtigeICCinBerlijn plaats.Almeteen
bijbinnenkomst kregendedeelnemerseen
pamflet tegendeprivatiseringvandrinkwaterbedrijven inhandengedrukt.Hetpamflet
isondertekend dooreenactiegroepvan
drinkwaterbedrijven, milieuorganisatiesen
vakbonden.Zij hebben ookeenstandopde
beurs ingerichtenhun vertegenwoordigers
staan regelmatigbijdevragenmicrofoon
opgesteld.Maarzijstaan daarzekerniet
alleen.Demeestevragenstellers zijn uitermatekritischoverprivatisering.Datgeldt
zelfsvoordeEngelsevertegenwoordiger van
deWaterResearchCouncil,dienaeen neutraalverhaaloverdegangvanzakenin
Engeland nadeprivatiseringvan 1989,door
kritischevrageninhetnauwgedreven, uiteindelijk uitroept datookhij helemaalgeen
voorstander vanprivatiseringis.

Eigen verzorgingsgebied
Destaatssecretaris vanMilieuvande
bondsregering,SimoneProbst,verteltal
meteen bijdeopeningdatniemand iets
hoeft tevrezenvanhetonderzoekdathet
ministerievanEconomischeZakeningang
heeft gezetnaardewenselijkheid vanhet
opheffen vanhetsysteemwaarbij ieder
bedrijfeeneigenverzorgingsgebied heeft.
Waterisvolgenshaarecht ietsandersdan
elektriciteit oftelefonie.Water kunje niet
zomaar toelatenophetnetvaneenander
zonderrisicovoordekwaliteitendusvoor
devolksgezondheid. Klanten mogenvan
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haardus nietzelfhun leverancier uitzoeken.
Zijkrijgt overigens bijval vandeaanwezige
vertegenwoordigers vandeprivateDuitse
waterbedrijven,zoalsGelsenwasserende
BerlinerWasserbetriebe.Ookzijvoelener
nietsvooromdecontroleoverheteigennet
teverliezen.
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Geld staat voorop
Dediscussiegaatvooralovergeld.De
voorstandersstellendatprivatiseringzalleidentotflinke kostenbesparingen.Staatsbedrijven werken nietdoelmatig,datweettoch
iedereen?
AlsDuitsland wachtmetdeprivatisering,zullendeDuitsebedrijven herstraks
afleggen tegendeFranseenEngelse concurrentiealsdewatermarkten vandeEuropese
Uniemoetenwordenopengesteld.Detegenstanders menen datprivatiseringtenkoste
gaat vandekwaliteitenhetmilieu.Privatiseringdient volgenshenmaarééndoel,
namelijk omdegeldnoodvandegemeenten
optelossen.Luisterooknietnaardebanken
endeconsultants,wantdiezijn eralleen
maar opuitomaandeprivatiseringzelfgeld
teverdienen.Alsjeaanverbereringvande
doelmatigheid wilt werken,dankandatook
doormeersamenwerking offusies tussende
bedrijven endoor benchmarking.

Water handelswaar of levensvoorwaarde?
Duitsland kent nogsteedsveelkleine
gemeentelijke waterbedrijven. Niemand
schijnt hetpreciezeaantalteweten;hetligt
ergenstussende6000en8000.Degemeenten
hechten vaaksterkaanheteigen waterbedrijf Zoheeft deverenigingvanBeierse
gemeenten zichnogonlangsduidelijk uitgesproken tegenprivatiseringenvoor
behoud vandewatervoorzieningals
gemeentelijke taak.
WaterisimmerseenDaseinsvorsorge,
letterlijk: herveiligstellen vanhetbestaan,
endatkunjetochnietaan marktpartijen
overlaten.DeEuropeseUniemoetzichhier
helemaalbuiten houden,vinden zij.DeBeierseregeringsteunt hendaarinvolledig,
maarhoopt tegelijkertijd welopwatmeer
onderlingesamenwerkingenfusies tussen
dekleine bedrijven.
Hoeemotioneelditonderwerp ligt,
blijkt bijvoorbeeld uiteenfeestrede bijeen
deelsessievooreenprofessor dieafscheid
namvaneenresearchinstituut.De(hoge)
ambtenaar vanhetministerievanMilieu
kanhetnietlatenomooknogevenoverde
privatiseringtebeginnen.Wateendomme
gedachte,waterisgeenhandelswaar maar
eensociaalgoed.Alsjesocialegoederenin
particulier eigendom brengt,dangaathet
fout. Hetbestevoorbeeldiswelhetgrondeigendom,watvooreenellendeisdaarnietuit
voortgekomen,denkmaaraandegrondspeculatie.Kortom,beginernieraan.

Overheids-NV
Demeestegrotesteden in Duitsland
hebben hun waterbedrijfondergebracht in
eenStadtwerkeAG,eenoverheids-NV,
meestalsamen methet energiebedtijfen
hetplaatselijke vetvoetbedfijf. Een aantal
vandezeStadtwerke heeft het financieel
moeilijk, met namedoordehevige concurrentiebijelektriciteit.Daarwordt welaan
privatiseringgedacht.Zois51 procentvan
deaandelenvandeBtemerStadwerke
onlangs inhandengekomen vanhetNederlandseenergiebedrijf Essent,datmeteenvol
ttots indekranten zetdathet nu ookeen
waterbedrijf isendusprima instaatom
Waterleidingmaatschappij Limburgoverte

Hambutg heeft zijn watetbedrijfniet in
deStadtwerkeondergebracht, dieoverigens
inmiddels inhanden vanhetNoorseenergiebedrijfVattenfall isgekomen, maar ineen
aparteNV,deHambutgetWasserwerke.De
directeur vandeHWW,Hamel,liepverschillendekeren naardemicrofoon omtebetogendatookbij hemeenbedtijfsmatige
bedrijfsvoering vooropstaatenerdusdoelmatigwordtgewelkt.Bovendien kanhetals
overheidsbedrijfgoedkopergeld lenen dan
particuliere bedrijven.Privatisetingzou dus
juist hetpaardachterdewagen spannen
zijn.
Dagvoorzitter Hörsgen,zelfoud-directeurvanhetprivateGelsenwasser,washet
opmerkelijk genoegmethemeens."DegrotebedtijveninNV-votm werken bestdoelmatig.Privatiseringzouvooralgoed zijn
voordekleine gemeentebedrijven".

Applaus
Hetmeesteapplaus kreegdirecteur
WummelvanhetwaterbedrijfvanLeipzig.
Hijhieldeenenthousiast verhaaldat het
helemaalnietnodigisomteprivatiseren om
aandegangtegaanmet verbeteringen.
Klant-enresultaatgericht werken, uitbestedenvanniet-kerntaken, hetsamen met particulierebedtijven opzetten van nieuwe
bedrijven, hijdeedhetallemaalenmetsucces.Stopjeenergiedusniet inhet tegenhoudenvanptivatiseting,maargaaandeslag.
Hij slootafmeteenprachtige slagzin:
"WennderWinddesWandeinsweht, bauen
dieeinenMauern,dieandern Windmühlen"
(alsdewindvandeveranderingpijn doet,
danbouwensommigen muren,en anderen
windmolens).

Buitenland
Uiteraard werdookveelaandacht
besteed aanhetbuitenland. DeDuitse
industrieexporteert veelwaterinstallaties.
Zijisbangdatdeafzetkansen tetuglopenals

deconcessiesvoordewatervoorziening inde
grotestedeninOost-EutopaendeDetde
Wereldallemaalinhanden vandeFranseen
Engelsewaterbedlijven komen.Zij dringen
erdaaromopaandatdeDuitse bedrijven
geprivatiseetd wotden envervolgensook
intetnationale activiteiten gaanontwikkelen.
DevroegereDuitse ministerTöpfner, nu
directeur vandemilieuoiganisatievande
VerenigdeNaties,deedeen klemmend
beroepopdeDuitsebedrijven omookinde
DerdeWereldactiefteworden.Dan moesten
zeerwelvoorzorgendathun contracten
politiekaanvaardbaar waren,om negatieve
reactiesvandeplaatselijke bevolkingte
voorkomen.Tijdens eendeelsessiewerd dit
verhaalherhaald doorStottmann vande
Weteldbank.
Vervolgenskwameen vertegenwoordigervanTransparancyInternational aan het
woord,eenorganisatiediewereldwijd sttijdt
tegencotruptie.Stottmann deeldedaarop
meedatzijoveteenzwattelijst beschikken
vanbedrijven diezichbij projecten vande
Wereldbankschuldighebbengemaakt aan
corruptie.Vanuitdezaalwerd honend
gevraagdwaarombedrijven dieineigen land
corruptgedragvertonen,daatopniet vootkwamen.Uiteraard werdendaarmeede
Fransewaterbedrijven bedoeld. Stottmann
bleefhetantwoord schuldig.

ACTUALITEIT

TarievenDelfland fbrs
omhoog
Dehuishoudensinherbeheersgebiedvanhet
Hoogheemraadschap vanDelflandgaan inde
periodetotzoosforsmeer betalen.Detarieven
wordenbijnaverdubbeld.
Deverhogingvandetarieven heeft te
maken meteenaantal forse investetingen
diehethoogheemraadschap moetdoenop
hetgebiedvanwaterbeheersingen-zuivering.Omdeverwachtetoenamevanwateroverlast tegen tegaan wordtextrageïnvesteerd ineenaantalbeheetsmaatregelen
onderdenoemer'ABCDelfland'.Ditvereist
investetingen indeotdevangroottevan 126
miljoen indekomendejaren.Ookvoor
watetzuivering moetexttageldwotden uitgetrokken, bijvoorbeeld voordenieuwezuiveringindeHarnaschpolder (kosten bijna
1,6miljard gulden).Verderwilhethoogheemraadschap denegatievereserveombuigenineenpositieve, fi
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Idee medewerker

Conclusie

Rijnland beloond

DeDuitsepolitiekisnoglangniettoe
aaneenalgemeneprivatisering vande
drinkwatetvoorziening. Hetliefstzou men
vasthouden aandegemeentelijke bedrijven.
Aandeanderekantgroeit hetbesefdatde
velekleinegemeentelijke bedrijven nietzo
doelmatigzijn.Detijd lijkt rijp vooreen
reorganisatie naarNederlands model.

PimBoe/onderhoudsmedewerkeropeenafvalwaterzuiveringsinstallatievanhetHoogheemraadschapvanRijnland, heefteenuitvinding
gedaandieslijtageaanpompmotorentoteen
minimum terugbrengt.Ditbesvaarttonnenop
jaarbasis.Daarom krijgthijeenbedrag van
ïz.ooogulden vanhethoogheemraadschap.

AandeanderekantliggenerinDuitsland ookkansen voorprivate waterbedrijven,zoalsBerlijn enBremen latenzien.Ook
wordtdedruk omdeDuitse expottindustrie
teondersteunen doorbuitenlandse waterconcessiesteverwervengroter.Het isdus
nietondenkbaar datettocheenprivatisetingsbewegingontstaat.Liberaliseringis
echternietwaarschijnlijk. Daatomzalhet
nogweleenheletijd duren vootdatDuitslandbehoefte gaatkrijgen aanEuropese
richtlijnen opditgebied.Nederland kandus
rustigdewetvanPronkaannemen zonder
bangtezijn doorEuropa teworden ingehaald, f

Opdeawzi'swordenpompen gebruikt
omingediktzuiveringsslib naardeslibgistingstankstepompen.Detototenstatorvan
depompenzijn alnadriemaanden tot twee
jaat versleten,waatnazemoeten worden
vervangen.Dezeslijtage kost20.000gulden
perpomp.Rijnland heeft bijna vijftig van
dezepompen ingebruikenkanzenietvervangendooreenander type.PimBoefkwam
ophetideeomdepompen ineigenbeheer
aantepassen.Meteenaangepast exemplaar
isvanafoktober 1999proefgedraaid enhet
ideeblijkt tewerken.Zelfsversleten pompen
konden nadeaanpassingweer worden
gebruikt.<[

drs.PietJonker,algemeen directeur
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
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