Water in Europa
Lezing gehouden tijdens het VWN-Congres '96 'Waterleidingbedrijven op de drempel van de 21e eeuw in Maastricht'.

1. Inleiding
Water in Europa. Actueel in velerlei
opzicht. Recente overstromingen in
Portugal, droogte in Spanje. Bijna overstromingen in Nederland. De stad Bergen
in Noorwegen en de Noorse hoofdstad
Oslo komen begin dit jaar in het nieuws
door dreigende watertekorten.
Kwalitatief is ook niet alles koek en ei.
Grote zorg alom over de haast onbeheerst
lijkende verspreiding van de diffuse
verontreiniging.
De organisatie van de waterleidingsector in
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discussie. In Engeland zelfs in rep en roer,
aangezwengeld door pers en publiek.
Privatisering is het modewoord, competitie
de tijdgeest.
In Nederland probeert een energie- en
waterbedrijf in concurrentie te treden met
een zuiveringschap.
Frankrijk koopt waterleidingbedrijven in
Engeland en Spanje. Wat voor de energiemarkt geldt, moet ook met water
kunnen, vinden de politici.
Kortom: Water in Europa, een machtig
interessante en belangrijke tijd.
Water respecteert onze Europese en
politieke grenzen niet. Geen wonder dus
dat de Europese Gemeenschap zich al
een groot aantal jaren met water bezig
houdt. Geen wonder ook dat de waterleidingorganisaties in Europa zich een
groot aantal jaren geleden aaneensloten
tot EUREAU. De organisatie die is
opgericht om de belangen van de waterleidingbedrijven en hun klanten, te
bepleiten en te verdedigen bij de
Europese instellingen.
Het Europese waterbeleid staat op het
ogenblik in het centrum van de belangstelling. Op 28 en 29 mei jl. werd het
Waterbeleid, zoals de Europese Commissie
zich dat in Europa voorstelt, uitvoerig
besproken tijdens een door de commissie
zelf belegde conferentie.
250 deelnemers uit alle Europese Lidstaten, inclusief vertegenwoordigers van
in Europa actieve niet-gouvernementele
organisaties, bespraken uitvoerig de door
de Europese Commissie gelanceerde
ideeën. Ik ga u over dat voorgestelde
Communautair Waterbeleid het een en
ander vertellen.
Ook wil ik ingaan op de organisatie van de

waterleidingsector in Europa. Zoals gezegd:
sterk in beweging.
Aan het slot van mijn verhaal wil ik nagaan
of al die Europese en deels zelfs mondiale
ontwikkelingen nog gevolgen kunnen,
moeten of zullen hebben voor onze
Nederlandse watersector. En hoe zouden
we met die gevolgen om kunnen gaan?
2. Het Communautair Waterbeleid
De Europese Commissie bemoeit zich al
vele jaren met het water in de Europese
Gemeenschap. In de loop der jaren zijn
talrijke richtlijnen verschenen, die hun
doorwerking hebben gevonden in de
waterwetgeving van de Lidstaten.
De eerste waterrichtlijn verscheen in 1975.
Het betreft richtlijn 75/440/EEG, de
zogenoemde Richtlijn Oppervlaktewater.
In die richtlijn worden de Lidstaten
verplicht om de kwaliteit van hun oppervlaktewateren te inventariseren en actieplannen op te stellen om ervoor te zorgen
dat aan een reeks parameters wordt
voldaan, zodat zonder al te veel problemen
drinkwater uit dat oppervlaktewater kan
worden geproduceerd. Die richtlijn oogstte
lof en kritiek. Kritiek van de waterbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater en
van de waterleidingbedrijven die uit het
verontreinigde oppervlaktewater drinkwater moeten produceren.
Zo vinden bijvoorbeeld Nederland en
Duitsland dat de richtlijn niet ver genoeg
gaat en vraagt Engeland zich af waarom de
Europese Commissie zich zonodig met het
water op hun eiland moet bemoeien.
De sceptici haalden de schouders wat op
en spraken de verwachting uit dat in een
Europa, waar het enige dat ons bindt het
grote onderscheid der afzonderlijke naties
is, bemoeienis van de Europese Commissie
met water tot mislukken was gedoemd.
Er wordt namelijk nogal wat van de
verschillende landen verwacht en het
gedrag van de landen straalt niet zoveel
gemeenschappelijks uit. Kijk maar naar de
mentaliteit van de verschillende landen.
Om de extremen te schetsen circuleert de
volgende vergelijking: 'In Duitsland en
Nederland is alles verboden wat niet is
toegestaan, in Engeland is alles toegestaan
wat niet is verboden en in Frankrijk en
Italië is alles toegestaan wat verboden is'.
En in zo'n Europa moet nu gemeenschappelijk iets aan water worden gedaan!?
De sceptici hebben ongelijk gekregen.
In combinatie met en als uitvoering van
de opvolgende milieuprogramma's van de
Europese Commissie, hebben de achtereenvolgende waterrichtlijnen een forse
invloed gehad op het denken over water in

de Gemeenschap en op de politieke wil om
iets aan de kwaliteit van het milieu en het
water te doen.
Daarbij overigens geholpen door een fors
aantal calamiteiten en ongelukken, waardoor de publieke opinie zich roerde en om
maatregelen schreeuwde. En laten we ook
de positieve invloed van nationale en internationale milieuactiegroepen niet vergeten.
Kortom de richtlijn oppervlaktewater is het
begin geweest van een op gang komend
communautair waterbeleid.
Achtereenvolgens verschenen een groot
aantal waterrichtlijnen:
De Richtlijn zwemwater (76/160/EEG)
De Richtlijn gevaarlijke stoffen
(76/464/EEG)
De Beschikking uitwisseling van
informatie (77/795/EEG)
De Richtlijn viswater (78/659/EEG)
De Richtlijn schelpdierwater (79/923/EEG)
De Richtlijn grondwater (80/68/EEG)
De Richtlijn drinkwater (80/778/EEG)
De Richtlijn behandeling stedelijk
afvalwater (91/271/EEG)
De Richtlijn nitraten (91/676/EEG)
Een indrukwekkende lijst.
Inmiddels groeide er, mede door het
toenemen van het aantal Lidstaten en de
uitvinding van het begrip 'subsidiariteit',
wat weerstand in de Gemeenschap tegen
de toch wel vergaande regelzucht van
Brussel.
De Europese Commissie begreep dat en
stelde een Richtlijn Ecologische Waterkwaliteit voor, waarin een aantal van de
vorengenoemde Richtlijnen zou moeten
worden geïntegreerd en de Lidstaten de
nodige vrijheden zou worden geboden.
Inmiddels was ook een aantal Richtlijnen
aan herziening toe.
In juni 1995 organiseerde het Europees
Parlement een hoorzitting over het tot nu
toe gevoerde Europese waterbeleid.
Tijdens die hoorzitting, waar ook aan
werd deelgenomen door onze eigen
Europese waterleidingorganisatie
EUREAU, werd geconstateerd dat het
Europese waterbeleid inmiddels toch
wel erg versnipperd was geworden en
er een duidelijke integrale visie op het in
Europa te voeren waterbeleid ontbreekt.
Een en ander leidde ertoe dat de Europese
Commissie werd opgeroepen tot een
fundamentele herziening van het
communautair waterbeleid.
De Commissie heeft die oproep met
voortvarendheid opgepakt.
In februari van dit jaar is de 'MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE
RAAD EN HET EUROPEES
PARLEMENT' verschenen inzake
Het waterbeleid van deEuropese Gemeenschap.
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Kort samengevat komt de mededeling
erop neer dat de Commissie voorstelt om
een duurzaam waterbeleid te voeren waarmee de volgende doelstellingen worden
verwezenlijkt:
1. Veilig drinkwater in voldoende hoeveelheid.
2. Kwalitatief en kwantitatief voldoende
waterreserves, ook voor industrie, landbouw, visserij, vervoer, elektriciteitsopwekking en recreatie.
3. Kwaliteit en kwantiteit van het water
moet zodanig zijn dat een goede ecologische
toestand van het aquatisch milieu wordt
beschermd.
4. Waterbeheer zodanig dat schade door
overstromingen wordt voorkomen en de
effecten van droogte tot een minimum
worden beperkt.
De Commissie wil een KADERRICHTLIJN INZAKE WATERRESERVES
indienen waarin wordt vastgelegd hoe de
Lidstaten genoemde doelstellingen willen
bereiken.
In die Kaderrichtlijn worden een aantal
van de bestaande Richtlijnen geïntegreerd,
terwijl er een aantal als afzonderlijke
'dochters' aan zullen hangen.
De Europese Commissie wil bevorderen
dat in stroomgebieden van rivieren een
integrale waterbeheersplanning tot stand
komt, met inbegrip van kustwateren en het
beheer van het grondwater.
De Lidstaten in een internationaal stroomgebied zouden afspraken moeten maken
over toedeling van hoeveelheden, na te
streven waterkwaliteit, kwaliteitscontrole,
alarmeringssystemen, voorwaarden voor
vergunningverlening etc.
Internationale Watercommissies zouden
het beheer over de internationale stroomgebieden moeten krijgen onder toezicht
van het geëigende politieke niveau.
De Internationale Commissie ter
Bescherming van de Rijn tegen vervuiling
wordt hier als voorbeeld aangedragen.
Duidelijk is ook geworden dat de Europese
waterpolitiek geïntegreerd zal moeten
worden met andere sectoren, die invloed
uitoefenen op de kwaliteit van het water
en/of de beschikbare hoeveelheden.
Met name gaat het dan om de Europese
landbouwpolitiek, die nog steeds exclusief
georiënteerd is op produktie-efficiëntie en
veel minder op vermijding of minimalisering van milieuschade.
Geheel nieuw is de voorgenomen bemoeienis van de Commissie met het waterkwantiteitsvraagstuk. Op het eerste gezicht
lijkt dat niet nodig.
Volgens de statistieken kampen slechts
enkele landen in de EU (tijdelijk) met
waterschaarste.
Toch is die bemoeienis niet onlogisch,

435

gezien de bekende relatie tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Objectief gezien is er bovendien niet
veel verschil tussen activiteiten in een
Lidstaat die leiden tot vervuiling van water
stroomafwaarts in een andere Lidstaat en
activiteiten die leiden tot een zeer lage
waterstand op die plaats of overstromingen.
EUREAU heeft bij de voorbereiding van
de hier besproken mededeling van de
Commissie een dusdanige rol mogen
spelen, dat mag worden geconstateerd
dat het voorgestane waterbeleid in grote
lijnen overeenstemt met de door EUREAU
nagestreefde doelen. Het gaat er nu om dat
de mooi geformuleerde doelstellingen op
adequate wijze in een kaderrichtlijn worden
omgezet en tot de broodnodige acties leiden
ter verzekering van een duurzame drinkwatervoorziening.
EUREAU zal het daar de komende periode
druk mee krijgen.
3. De organisatie van de Watersector in
Europa
In Europa vallen drinkwatervoorziening,
riolering en afvalwaterbehandeling in de
categorie van publieke dienstverlening, ook
in die gevallen waar die diensten worden
geleverd door private ondernemingen.
In een bepaald, afgebakend gebied, zijn
die waterdiensten nauwelijks opdeelbaar.
De technische systemen zijn complex en
moeten vaak grote afstanden overbruggen.
De vaste kosten zijn groot in vergelijking
met de variabele kosten en de (marginale)
kosten voor de aansluiting van een nieuwe
verbruiker. Het is daarom over het
algemeen niet (economisch) haalbaar om
aparte drinkwater- of afvalwatersystemen
te bouwen voor slechts een klein aantal
inwoners. Het is economischer als iedereen
is aangesloten op hetzelfde systeem.
Bovendien geldt dat als het technische
systeem eenmaal aanwezig is, het veelal
fysiek onmogelijk is om nog een tweede
systeem te bouwen. De keuze uit waterbronnen en punten waar afvalwater kan
worden verwerkt of geloosd is meestal
zeer beperkt.
Kortom waterdiensten zijn een natuurlijk
monopolie.
U begrijpt dat ik in dit verband niet spreek
over industrieleveringen of leveringen aan
de agrarische en/of tuinbouwsector.
Elektriciteit en gas zijn substituten; zij
concurreren met vloeibare en vaste brandstoffen. Openbaar vervoer bestaat in vele
vormen die met elkaar concurreren en
met eigen vervoer. De gebruiker heeft in
beginsel een keuze. In de praktijk bestaat
er geen substituut voor drinkwater en
afvalwaterbehandeling. Iedere gebruiker
heeft er belang bij dat de waterdiensten
effectief en efficiënt worden verleend en

dat het eerder genoemde natuurlijke
monopolie onder collectieve, democratische controle staat.
In de praktijk betekent dat waterwetgeving
Ook - en veelal omvangrijker - in die
gevallen dat de uitvoering van de waterdiensten is geprivatiseerd. Wetgeving om
te verzekeren dat de natuurlijke monopolies
onder overheidstoezicht blijven staan.
Veelal heeft de wetgeving betrekking op
leveringsvoorwaarden, tariefstelling, prijzer
en kwaliteit en leveringszekerheid.
Maar ook investeringen, afschrijvingen
en winsten zijn gereguleerd. Technische
en bedrijfsvoeringsnormen spelen ook een
belangrijke rol.
Nogmaals, als we de situatie in Europa
overzien, blijkt dat (vooral) daar waar de
waterdiensten zijn geprivatiseerd een
omvangrijke wetgeving de consument
tegen ongewenste ontwikkelingen lijkt te
moeten beschermen.
Privatisering en wetgeving zijn nauw
met elkaar verbonden. Soms worden priva^
tisering en deregulering als complementaire
strategieën verkocht. In de Europese
praktijk blijkt niets minder waar te zijn.
Het is niet mogelijk om voor alle 15 EU
Lidstaten het organisatiemodel van de
daar opererende drinkwaterbedrijven te
beschrijven. Om een beeld te schetsen hoe
een en ander in Europa functioneert is dat
ook niet nodig. Hierna volgt in het kort
het model van Frankrijk, Engeland en
Nederland. U heeft dan een overzicht van
de belangrijkste verschillen.
Organisatievan de drinkwatervoorziening
inFrankrijk
In Frankrijk is de organisatie van de drinkwatervoorziening geregeld in de gemeentewet, die de gemeenten verantwoordelijk
maakt voor de drinkwatervoorziening van
zijn inwoners. De wet geeft de gemeenten
evenwel veel vrijheid in de manier waarop
zij de organisatie van de drinkwatervoorziening willen inrichten. De organisatie
kan direct zijn (d.w.z. uitvoering in hander
van de gemeente zelf), of indirect (d.w.z.
uitvoering in handen van een andere
publieke of private onderneming dan de
gemeente).
Historisch gezien hebben de gemeenten
in Frankrijk een lange traditie in de
uitbesteding van de drinkwatervoorziening
aan private maatschappijen. Reeds in de
tweede helft van de 19e eeuw werden de
eerste private maatschappijen opgericht.
Die uitbesteding geldt overigens ook voor
andere vormen van dienstverlening, zoals
de voorziening van gas en elektriciteit en
het railtransport.
De private sector is tegenwoordig op
verschillende manieren bij de drinkwatervoorziening betrokken. Die betrokkenheid
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varieert van de verlening van een enkele
dienst tot de verzorging van de totale
voorziening, inclusief de financiering van
alle investeringen.
Er zijn twee randvoorwaarden, die gelden,
onafhankelijk van de mate van betrokkenheid van de private onderneming:
- De gemeente is en blijft eigenaar van
de installaties, hoe die ook gefinancierd
mogen zijn. De gemeente houdt de
financiële controle en heeft alleen het
'runnen' van het watervoorzieningssysteem
aan de private partner uitbesteed.
- De relaties tussen de gemeente en de
private partner zijn neergelegd in contracten. De relatie tussen de gemeente en de
private partner valt onder het publieke
recht, de relatie tussen de private partner
en de verbruiker valt onder de private
wetgeving.
Organisatievan dedrinkwatervoorziening in
het VerenigdKoninkrijk
De organisatie van de drinkwatervoorziening onderscheidt zich als volgt:
in Engeland en Wales: 100%private ondernemingen;
in Schotland: 100% gemeentebedrijven;
en in Noord-Ierland: 100% centrale
overheid.

Economische Wetgeving
De onafhankelijke Directeur Generaal
van het Office of Water Services reguleert
prijzen en leveringsvoorwaarden. Dat wil
zeggen het vereiste voorzieningsniveau,
de toegestane prijsverhogingen en de
financiële rapportage.
WetgevingWaterkwaliteit
Via de Chief Inspector van het Drinking
Water Inspectorate bewaakt de Overheid
de drinkwaterkwaliteit. Als niet aan de
Europese normen wordt voldaan kan de
maatschappij worden vervolgd.
Milieuwetgeving
De National Rivers Authority heeft de
verantwoordelijkheid voor de kwantiteit
en de kwaliteit van de ruwwater bronnen.
Die Authority verleent ook de vergunningen.

De volgende informatie betreft alleen
Engeland en Wales.
Bij wet is geregeld dat de overheid geen
aandelen mag hebben in de watermaatschappij. De maatschappijen zijn privé
eigendom en sommige staan genoteerd
aan de London Stock Exchange.
Watermaatschappijen zijn gestructureerd
op basis van de wet op privé maatschappijen. De aandeelhouders benoemen de
Board of Directors. De maatschappijen
zijn geheel vrij in de wijze waarop zij hun
activiteiten willen financieren.
De Maatschappijen zijn eigenaar van alle
investeringen en beheren en bedrijven ook
alle bedrijfsonderdelen. Dat wil zeggen
reservoirs, zuiveringsinstallaties, reinwaterkelders, hoofdtransportleidingen en dienstleidingen tot het punt van aflevering bij de
verbruiker. Van daar ligt de verantwoordelijkheid bij de huiseigenaar.
Het bedrijf bepaalt zelf zijn tarieven tot een
van tevoren vastgesteld maximum, tenzij
onvoorziene investeringen of maatregelen
een extra verhoging rechtvaardigen.
De maatschappijen dragen de volledige
verantwoordelijkheid voor commerciële
risico's. Er zijn geen subsidies en de
verbruiker moet, op basis van bemetering
of anderszins, de volledige kosten van de
voorziening dragen.

Organisatievan de drinkwatervoorziening
inNederland
Gezien de bekendheid met de Nederlandse
situatie zal ik hier kort over zijn.
In Nederland zijn de provincies en de
gemeenten verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. Een en ander onder
supervisie van de minister voor Milieubeheer.
De gemeenten kunnen zelf een drinkwaterbedrijf exploiteren, maar overwegend is de
exploitatie uitbesteed aan een Naamloze
Vennootschap waarvan de aandelen
exclusief in handen zijn van gemeenten
en provincies. Dit is overigens een vorm
van privatisering, met als kenmerkend
verschil met Frankrijk en Engeland, dat
in Nederland geen geld met drinkwater
wordt verdiend door private personen
of organisaties.
De meeste Vennootschappen werken op
basis van een concessie, verleend door
provincie of gemeente. Ik beschouw dat
maar als een soort vergunningen, meestal
voor een beperkte periode van ongeveer
dertig jaar. In de concessies is een groot
aantal rechten en plichten opgenomen.
De belangrijkste is dat de provincie of
gemeente alleen aan het desbetreffende
waterleidingbedrijf toestaat het waterleidingsysteem in die gemeente te
exploiteren. Daar hoort ook bij dat het
waterleidingbedrijf zich verplicht drinkwater te distribueren met een kwaliteit
conform de wet.
De waterleidingbedrijven in Nederland zijn
geheel selfsupporting. Alle kosten worden
gedekt door de waterverkoop. Leningen
worden verworven op de openbare
kapitaalmarkt.

De maatschappijen hebben een monopoliepositie en zijn dus onderhevig aan een
aantal in de wet vastgelegde bepalingen:

Europees overzicht
Over het algemeen kunnen de organisatie-

modellen van de overige, hierboven niet
- beschreven landen, wel worden ondergebracht bij een van de hierboven wel
beschreven modellen.
Het Nederlandse model van Overheids
N.V.'s voorziet in de watervoorziening
van 16%van de Europese bevolking.
Het Franse model van uitbesteding aan
private maatschappijen is goed voor21%
van de Europese bevolking en 16% van
die bevolking wordt voorzien door privé
maatschappijen naar Engels model. 47%
wordt voorzien door waterleidingbedrijven
die als gemeentelijke diensten worden
gerund. Dat is vooral het geval in Italië,
Portugal, Denemarken, Luxemburg en
Ierland.
Als wij het Nederlandse model van
Overheids N.V.'s bij die laatste categorie
mogen optellen, dan kan grofweg worden
gesteld dat thans in Europa een derde
deel van de bevolking wordt voorzien
door de private sector en tweederde door
de overheid.
4. Mogelijke invloed van 'EUROPA' op
Nederland, enige aanbevelingen
Allereerst dan de mogelijke gevolgen van
het voorgestelde communautaire waterbeleid. Overigens in grote lijnen en zonder
in detail te treden.
Geconstateerd mag worden dat de
Commissie hoge prioriteit toekent aan
het beschikbaar zijn van waterbronnen,
die kwalitatief geschikt zijn om op een niet
al te ingewikkelde manier drinkwater te
produceren dat aan de op Europees niveau
gestelde normen voldoet. Die normen
zullen streng blijven en er lijkt voor
Nederland dan ook geen reden aanwezig
om hogere dan de Europese eisen aan het
drinkwater te stellen.
Sterke ondersteuning zal worden ondervonden voor het in Nederland in gang
gezette proces om tot integraal waterbeheer voor watersystemen te komen.
Ook de, vooral door drinkwaterbedrijven
gestimuleerde samenwerking met de
agrarische sector, zal een warm onthaal
vinden.
Planning en maatregelen per rivierstroomgebied, inclusief grondwater en kustwateren, zal worden voorgeschreven.
Dat zal ongetwijfeld van betekenis zijn
voor een adequate voortgang van het
internationaal Maasoverleg.
Kortom het Nederlandse Waterbeleid staat
in grote lijnen model voor het Europees
waterbeleid.
Daarnaast zal steeds meer nadruk worden
gelegd op een gestructureerde samenwerking tussen de verschillende participanten in de waterkringloop. Dat geldt
met name voor de sectoren drinkwater,
riolering en afvalwaterbehandeling.
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Integrale benadering van die actoren in
de kleine waterkringloop en de wisselwerking op eikaars activiteiten geven daar
ook alle reden toe. EUREAU heeft die
boodschap al in een eerder stadium
begrepen. Op 1januari 1998 vindt de
fusie plaats met de European Waste
Water Group, de Europese associatie van
de nationale organisaties die zich met
afvalwater bezighouden. De secretariaten
van beide organisaties worden reeds in
de loop van dit jaar samengevoegd.
Om aan elkaar te wennen is de president
van EUREAU thans vice-president van
de European Waste Water Group en
omgekeerd. De gefuseerde associatie zal
verder gaan onder de naam EUREAU.
De fusie is in sterke mate gestimuleerd
door de Europese Commissie, die er de
voorkeur aangeeft om in de kleine waterkringloop slechts één gesprekspartner aan
te treffen. Overigens ook wetende dat
alleen in Nederland, Denemarken en
Oostenrijk aparte organisaties voor drinkwater en afvalwater bestaan.
Het lijkt mij dan ook aanbeveling te
verdienen, dat met name de VEWIN,
de Unie van Waterschappen en de VNG
(wanneer het over riolering gaat),
zich ernstig beraden over deze situatie.
Een door deze drie organisaties op te
richten samenwerkingsverband lijkt mij
het minimum waartoe op korte termijn
zou moeten worden besloten.
In dat samenwerkingsverband zouden
de posities kunnen worden bepaald die
in het gefuseerde EUREAU moeten
worden ingenomen. Terwijl er ook veel
voor te zeggen valt om, voor een aantal
geselecteerde onderwerpen, onze eigen
overheden gezamenlijk tegemoet te treden.
Wat de organisatie van de Europese
waterleidingsector betreft zien we de
huidige tijdgeest van marktwerking en
competitie rondwaren. Politici vinden het
een heerlijk onderwerp en sommigen
schromen niet om privatisering van
natuurlijke monopolies als een panacee
voor alle problemen op te voeren.
Energie en vervoer lopen in die discussies
voorop en water wordt er als het ware met
de haren bijgesleept en erbij geschreven.
Laten we evenwel constateren dat,
afgezien van de historische ontwikkeling
in Frankrijk, privatisering van waterleidingbedrijven in Europa alleen heeft
plaatsgevonden in die situaties waar de
watervoorziening niet naar behoren
functioneerde. Het ging bijna nooit
vrijwillig, maar moest bij wet worden
afgedwongen.
Een sprekend voorbeeld vormen de recente
ontwikkelingen in Engeland.
Daar werden twee heel ingrijpende maat-

regelen genomen. Bij wet werden de 10
Water Authorities ingesteld en bij wet
werd de watersector geprivatiseerd.
En niet omdat de drinkwatervoorziening,
het transport van afvalwater en de afvalwaterbehandeling daar zo goed in elkaar
zaten. Integendeel!
En bovendien: de verkoop leverde de
overheid een aardige zakcent op.
Thans is in een aantal landen in Europa
de privatisering van bedrijven in gang
gezet of aan de orde gesteld. Ook in de
voormalige Oostbloklanden proberen
West-Europese privé bedrijven zaken
te doen. De Wereldbank lijkt, zowel in
Oost-Europa als in ontwikkelingslanden
privatisering als voorwaarde te stellen
voor de verstrekking van leningen.
Het leidt volgens mij geen twijfel dat
de privatiseringsgolf in Europa zal voortrollen en dat de nu bestaande private
maatschappijen alles in het werk zullen
stellen om de drinkwatermarkt met behulp
van Europese regelgeving open te breken.
Hoe en op welke termijn is onzeker.
En wat doen wij in Nederland?
Laat ik allereerst constateren dat wij
vinden dat onze drinkwaterorganisatie
prima in elkaar zit en onze watervoorziening tot de besten ter wereld mag
worden gerekend. En dat is waar.
Maar dat houdt ook het gevaar in zich
dat wij onvoldoende attent zijn op de
gebeurtenissen om ons heen. Het lijkt een
hele stap, de sluiting tussen bedrijven van
strategische allianties en een daling van het
aantal waterleidingbedrijven in de
komende 10 jaar naar misschien 15 à 20.
Het is evenwel een spel op de vierkante
centimeter, vergeleken met het spel op de
vierkante meter dat zich elders in Europa
en de wereld afspeelt. We moeten ons
realiseren dat Thames Water ongeveer
12 miljoen mensen van drinkwater voorziet
en de Lyonnaise des Eaux wereldwijd
50 miljoen consumenten bedient en,
evenals andere Engelse en Franse maatschappijen, zijn markt nog steeds wil
uitbreiden.
En wat is een zekerder investering dan
investeren in de eerste levensbehoefte van
mensen?
Op die ontwikkelingen zullen wij ons in
Nederland in alle nuchterheid moeten
beraden. Laten we er daarbij maar van
uitgaan dat ook de Nederlandse waterleidingsector niet aan een discussie over
privatisering zal ontkomen. In het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening
mag de huidige regering dan wel mededelen dat zij geen voorstander is van
privatisering naar Engels of Frans model.
Een volgende regering zou daar wel weer

eens heel anders over kunnen denken.
Het lijkt mij heel verstandig om een paar
toekomstscenario's te ontwikkelen.
In de eerste plaats een scenario dat het
behoud van onze huidige organisatiestructuur inhoudt en het voor derden
moeilijk of zelfs onmogelijk maakt om
daar op in te breken. Wat is daarvoor
nodig in termen van schaalgrootte,
samenwerking tussen bedrijven en
bestuurlijke betrokkenheid?
Misschien moeten we wel naar één bedrijf
voor heel Nederland met de bestaande
bedrijven als werkmaatschappijen.
In de tweede plaats een scenario dat er
van uitgaat dat ook in Nederland op de
een of andere wijze privatisering van de
drinkwatersector plaatsvindt. Hoe kunnen
we ons sterk maken om in dat geval
iedere concurrentie uit het buitenland te
weerstaan? Hoe kunnen we in die situatie
het goede behouden?
Het zijn maar een paar losse opmerkingen
mijnerzijds en u zult ongetwijfeld nog vele
andere scenario's kunnen bedenken.
Bijvoorbeeld de scenario's waarin de eerde
genoemde combinatie met riolering en
afvalwaterbehandeling het uitgangspunt
vormt.
Waar het mij vooral om gaat is dat de
drinkwatersector op nationaal niveau zijn
mening vormt en zijn strategie bepaalt
om ook in het Europa van de 21e eeuw
een rol van betekenis te spelen.
Het zou een schone opdracht voor de
VEWIN zijn om op zo kort mogelijke
termijn een studie te entameren naar de
verschillende opties die open liggen en
ook naar de rol die de Nederlandse drinkwatersector op Europees niveau zou
kunnen spelen. En dan met als uitgangspunt dat bedreigingen evenzovele kansen
inhouden.
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Cursus Natuurvriendelijke
oevers
De Stichting Postacademische Onderwijs
Civiele Techniek en Bouwtechniek
organiseert in samenwerking met CUR
en RWS-DWW de cursus 'Natuurvriendelijke oevers'. De cursus vindt plaats op 8,
9 en 10 oktober 1996 bij de Technische
Universiteit Delft.
Nadere inlichtingen: PAO-Delft, mevrouw
ir. M. L. Nieuwenhuis, Postbus 5048,
2600 GA Delft, telefoon 015-27846 18,
fax 015-2784619.

