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D I R E C T E U R WZHO N I E T GERUST OP GEVOLGEN
MARKTWERKING

"Tariefkleinverbruikers
komtonderdruk te
staanff
Marktwerking zalde toonvande nieuweWaterleidingwetgaanzetten.Industrieënmogenstraks
huneigenwaterleverancierkiezenofdewatervoorzieningineigen handnemen.Degrenzenvanhet
concessiegebiedvanhetwaterleidingbedrijfspelendangeenrolmeer.Dezeontwikkeling zalverregaandegevolgenhebbenvoordewaterbedrijven.Zijlopenhetrisicominderwatertegaanverkopen
aanindustrieën inhunoorspronkelijke leveringsgebied.Dit kan leidentorjinanciëleproblemen.
Watermaatschappij Zuid-Holland Oost(WZHOjiseenbedrijfdatzichrealiseertdatereenzwaard
vanDamoclesbovenhaar hangt.Daarom iszebegonnenmeteenherijking vanhaarkosten-en
tariejstructuur. WZHOgaat ookhaarverborgendienstenvoorgemeenten enregionaleoverheden
zichtbaar makenendekostenhiervan aan hendoorberekenen.Binnenkortwordtopdealgemene
vergadering vanaandeelhouderseenplangelanceerd,waarin nadergcreageerdwordtopbovenstaandeontwikkelingen.DirecteurAlexanderVosdeWaelvan WZHO maaktzijnstandpuntin
onderstaand verhaalalvast bekend.
Metdeintroductie vanmarktwerking in
denieuweWaterleidingwet krijgt deindustriedevrijheid omeeneigen waterleverancier tekiezenofdewatervoorziening zelfte
gaanorganiseren. Waterleidingbedrijven
ziensteeds meer (groot-)verbruikersals
klant verdwijnen, watopkorte termijn kan
leiden tot tariefsverhogingen voordekleinverbruiker. Medein het belangvan hen
willendewaterleidingbedrijven een andere
prijsstructuur enmeer commerciële vrijheid.Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost(WZHO)trekt nu aandebel,maar alle
waterleidingbedrijven hebben erlast van:
industrieën enagrarischebedrijven diezelf
proceswater gaan innemen en reinigen,en
hetwaterleidingnet alleenals'back-up'
aanhouden. Hetstreven naar kostenreductie,incombinatie metdeopkomst van
membraanfiltratie, diehet zelfzuiveren van
proceswater aanmerkelijk goedkoper heeft
gemaakt, isvoordezeontwikkelingeen
enorme stimulans.
"Nu minister Pronk heeft aangegeven
dat dewatervoorziening van kleinverbruikerseentaakblijft van dewaterleidingbedrijven, bespeur ikbijde aandeelhouders
een houding van:allesisnu toch geregeld?
Terwijl het afhaken vandeindustrie een
reëelebedreigingvormt,zowelvoorde
kleinverbruikers alshet milieu.Alsde omzet
daalt,zullendetatieven opdekorte termijn
H2O

moetenstijgen enzullen wevoordelangere
termijn kostenreducties enandere omzet
moeten zoekenomgeenverlies tedraaien.
Daarnaast hebjegeencontrole meeropde

"Groteafnemers vormen nu 20procent
vanonzeafzet.Alsdiewegvallen,gaatde
kubiekemeterprijs voorde kleinverbruikers
met dubbeltjes omhoog.Wemoeten allesop
alleszetten omonzegroteklanten binnen te
houden". Driewegenzouden volgens hem
daartoe tegelijkertijd moeten worden
bewandeld:verlagingvandekosten,aanpassingvandestructuur vande verkoopprijzen
en aanpassingvandedienstverlening. Dat
heeft echter nogalwat voetenindeaarde.

Prijsstructuur
Zoalsbijdemeeste waterleidingbedrijven bestaan dekosten vanwaterleveringgrotendeels uit vastekosten;eenrelatiefkleindeelisvariabel.Indeinkomsten is
deverhoudingbedrijfsbreed gezien precies
omgekeerd. Eenhogekubieke meter-prijs
past in het streven het watergebruik afte
remmen, maarstimuleerr bedrijven enorm
omzelftegaan voorzien indewaterbehoefte. Het zelfgewonnen proceswater
kost bijna niets,en het aanhouden vaneen
aansluiting ophet waternet als'back-up'voorzieningevenmin. "Nu stellende
aandeelhouders elkjaar het kubieke metertariefvoorwatervast.Datisééntarief,voor
klein-engroorverbruikers. Omdegrootverbruikers aanonstebinden,zullen die
kubieke meter-tarieven voor hen drastisch

AlexanderVosdeWad, directeur WZHO.

plekken waarwaterwordt onttrokken.
Bovendien leverenvelekleine onttrekkingen
enzuiveringen veelmeermilieubelasringop
dan enkelegrote",aldusAlexander Vosde
Wael.

omlaagmoeten.Tegelijkertijd kunnen de
tarieven voornetaansluiting omhoog, want
bedrijven willendiezeldenverliezen.Daarbijgaan weweluir van meerjarencontracten".

VosdeWaelstreeft in eerste instantie
naar eenverhouding van 30procent vaste
opbrengsten en70procent variabele."Datis
onze inschatting van wat nu haalbaar is.
Mensen moeten het beleid nogweleen
beetje kunnen volgen".Ofdezewijziging in
kostenstructuur dezelfvoorziening door
bedrijven zaldoenstoppen isdevraag,
"maar afremmen doet zezeker",aldus de
WZHO-directeur.

Ware kosten
Innavolgingvanalle privatiserende
bedrijven heeft WZHO,met hulp vanKiwa,
haar dienstverlening en dekosten daarvan
onder deloepgenomen.Willen waterleidingbedrijven ineenvrije(re) markt
voortbestaan, danzullenzediensten boven
dekostprijs moetengaan leveren.Bijhet
bepalen vandekostprijzen isgebruik
gemaakt vandesystematiek van'activity-

Dure brandblusvoorzieningen
Eennogveelmeer inhet oogspringende
conclusievan het onderzoek heeft betrekkingopdebrandblusvoorzieningen. Vosde
Wael:"Webrengengemeenten aljarenlang
enkeletientjes per brandkraan perjaar in
rekeningvooronderhoud. Vastekosten
worden niet verrekend. Kiwaheeft nu
uitgerekendwatdetotale werkelijke kosten
voorbrandblusvoorzieningen voorWZHO
zijn. Dieblijken voordeinfrastructuur uitgedrukt in brandkraanequivalent - tien
keerzohoogalsde onderhoudskosten,
gemiddeld zo'n430gulden perjaar.In totaal
gaat het inonsverzorgingsgebied om8 à9
miljoen gulden opjaarbasis. Belangrijkste
oorzaakvandehogekosten isdat in woonwijken veelgrorere waterleidingnerren
worden aangelegd dan nodigisvoorde
drinkwatervoorziening, alleenom
voldoende warer tekunnen leveren voor

zieningen voorinwoners ingemeenten met
veel brandkranen".

Nieuwe diensten
In aansluiting ophetaanpassen vande
prijsstructuur wilVosdeWaeldedienstverleningaangrootverbruikers sterk
uitbreiden om hen zoaan het waterbedrijf
tebinden. Daarbij denkt hij aan het aanbieden vanadviezen en kennis,enaan integrale
dienstverlening in dewaterketen. Opdat
laatste punt heeft WZHOaleen voorschot
genomen met deoprichting vaneen waterketenbedrijf, samen met hetZuiveringsschapZuid-Hollandse Eilanden enWaarden.Het isdebedoelingdat het nieuwe
bedrijf voorgemeenten bijvoorbeeld rioleringen gaat exploiteren ofher bedrijfsleven
verschillende soorten waterenzuiveringsprocessengaat aanbieden, vergelijkbaar met
het industriewaterproject inMaastricht.Al
iszijn bedrijferorganisarorisch nogniet op
ingericht,VosdeWaelmeent dat hierwel
degelijk desleutel ligt naar de toekomst.

Eerlijke wapens

Tariejvoorkleinverbruikersomhoog?(Foto:VEWIN)

based costing',een methode diein het
bedrijfsleven vaakwordtgebtuikt om
inzicht tekrijgen indekosten. Eénvande
uitkomsten vandestudie isdat voorsprinklerinstallaties veeltelage tarieven gelden
in relatie tot dekosten.Daarnaast ziter nog
een flinke marge tussen dekosten van het
waterleidingbedrijf endekosten van andere
leveranciers."Ikkeneenbedrijf waarde
WZHOvoor 160.000gulden een waterleiding
heeft aangelegd vooreen sprinklerinstallatie
enwaar eenalternatiefbijna een miljoen
gulden zou hebben gekost", aldusVosde
Wael.Dat biedt commercieel gezien ruimte
voorextra inkomsten.

brandblusvoorzieningen. Het maatschappelijke nut vandevoorzieningen isuiteraard
onberwist,maar devraagiswiede kosten
moet betalen.Alsje kosten wilt leggen waat
zehoren,moet dat inditgevalgebeuren bij
gemeenten en nietbij deafnemers van
drinkwater". DeWZHO-direcreur isdaarvan
eengroot voorstander. "Datpastookinde
ontwikkeling diegemeenten zelfdoormaken,waarbij zekosten steedsmeer daar
leggenwaarvoorzewordengemaakt.Bovendien kunje hiermeede kruissubsidiëring
ongedaan maken,waarvan nu sprakeis.
Feitelijk betalen inwoners vangemeenren
met weinig brandkranen meeaandevoor-

"Wemoeten met eerlijke wapens mogen
vechten. Ikwildaarom vandeaandeelhouders deruimte krijgen voor wijziging
vandeprijsstructuur vandegrootverbruikerstarieven".VosdeWaelweetdat dit
gevoeligligt.Want hoeverkoopt hij dit aan
een achterban van kleinverbruikers? En
staat het niet haaksopdegedachtedatde
variabeleprijs zohoogmogelijk moet zijn
om het waterverbruik afteremmen?En
werkr het uit dedrinkwaterprijs halen van
debrandblusvoorzieningen nietook
averechts?VosdeWael:"Tochzieikditals
deenigeweg.Jekunt nietzeggen:wedoen
het éénwelen het ander niet".
Vanuit commercieel oogpunt wilde
WZHO-directeur verder afvan het openbaar
vaststellen vandeprijzen voorgroot- en
kleinverbruikers. Ishij zijn aandeelhouders
lieverhelemaal kwijt?VosdeWael:"In
tegendeel,wezullen het metzijn allen
moeten doen.Water iseen bijzonder
producr met een regionalebinding. Hetis
nietvoorniets dat Den Haagdemarkt voor
kleinverbruikers heeft afgesloten voor
marktwerking. Maar wemoeten wel
bedrijfsmatiger gaan werken.Deaandeelhouderszouden destrategische kaders
moeten uitzetten, dedirectiezou in overleg
met deRaadvanCommissarissen detarievenmoeten vaststellen. Enhet waterleidingbedrijf alsgeheelzalcommerciëler
moeten worden". *f
Vincent Delemarre
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