Onwijs over water
(Besprekingvan hetrapport 'Mogelijkheden tot marktwerking in deNederlandse watersector')

1. Inleiding
In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Financiën is een
onderzoek gedaan naar het functioneren
van de watersector. Dit onderzoek is
uitgevoerd door een zestal onderzoekers
van het Onderzoekcentrum Financieel
Economisch Beleid (OCFEB) van de
Erasmusuniversiteit te Rotterdam en de
vakgroep Economie en Openbare Financiën (ECOF) van de Rijksuniversiteit te
Groningen.
Het op basis van dit onderzoek uitgebrachte
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rapport 'Mogelijkheden tot marktwerking
in de Nederlandse watersector' heeft in de
pers ruime aandacht getrokken.
De conclusies waren dan ook niet mis.
Ook al wordt de sector lof toegezwaaid
voor zijn prestaties, de kostenefficiency
zou echter ernstig tekort schieten.
Door marktwerking zouden de drinkwaterleidingbedrijven tot ca. 15% kunnen
besparen. Daarnaast zou de sector ontoelaatbare winsten maken en tekortschieten
bij het verstrekken van informatie over
financieel-economische aangelegenheden
en de kwaliteit van de service.
Op grond van hun analyses en waarnemingen over de wijze waarop marktwerking in het buitenland gestalte is
gegeven doen de onderzoekers voorstellen
over de wijze waarop marktwerking op de
korte termijn, de middellange termijn en
de lange termijn kan worden bevorderd.

Mogelijk als gevolg van de snelheid waarmee de studie is verricht maar vooral ook
omdat men geen deskundigen uit de
Nederlandse watersector heeft geraadpleegd
laat de kwaliteit van de studie zodanig te
wensen over dat deze onbruikbaar is voor
het ontwikkelen van een beleid gericht op
meer marktwerking in de watersector.
Het heeft er de schijn van dat het uitdragen van de ideologie van de marktwerking
ten koste is gegaan van de kwaliteit.
In deze reactie zal in eerste aanleg worden
ingegaan op de door de onderzoekers
gesignaleerde tekortkomingen van de
Nederlandse drinkwaterbedrijven.
Vervolgens zullen de voorstellen ter
bevordering van de marktwerking aan de
orde worden gesteld.
2. De Nederlandse drinkwatervoorziening zou duur zijn
Om te bewijzen dat de Nederlandse drinkwatervoorziening duur is hebben de onderzoekers op pag. 9 van het rapport onderstaande grafiek afgedrukt (afb. 1).
De grafiek suggereert inderdaad dat de
drinkwatervoorziening in Nederland duur
is. Echter de kosten van investeringen
zijn dominerend in het waterleidingtarief.
Rente en afschrijving van deze investeringen bedragen gemiddeld ca. 50% van de
kostprijs; deze investeringen hebben een
zeer lange gebruiksduur. Het gevolg is dat
als de wisselkoers in een land daalt ten
opzichte van die van een ander land, het

land met de gedaalde wisselkoers goedkoop wordt.
Als een waterbedrijf in Nederland en in
Engeland ieder in 1985 f 1.000.000 (of zijn
tegenwaarden in ponden) zou investeren in
leidingen gefinancierd met leningen tegen
de geldende rente (NL 7.3%;UK 10.6%)
dan zouden de jaarlasten, indien in 40 jaar
lineair zou worden afgeschreven, het
navolgende beeld vertonen (zie tabel I).
Terwijl in 1985 de jaarlasten in Engeland
33% hoger waren dan in Nederland als
gevolg van de hogere rente, zijn deze in
1995 bij dezelfde rentevoeten 22% lager
door de daling van de wisselkoers.
Als men in de eerder vermelde grafiek
onder de staven de index van de wisselkoers van 1995 van in de landen geldende
valuta ten opzichte van de gulden (basis
1985) vermeldt (afb. 2.) dan blijkt dat bij
in de grafiek dure landen de valuta sterk is
terwijl de waarde van de valuta ten
opzichte van de gulden sterk gedaald is bij
de in de grafiek vermelde goedkope
landen.
Afgezien van dit monetaire effect zijn er
uiteraard belangrijke verschillen tussen de
landen. In sommige landen wordt de
drinkwatervoorziening stevig gesubsidieerd
terwijl in andere landen de watervoorziening zwaar belast wordt. In Nederland
door de grondwaterbelasting met f 0,34
per m 3 onttrokken water (ca. f 0,38 per m 3
geleverd water). Dit is uitzonderlijk hoog
in vergelijking met andere landen.

TABELI.
1985
Afschrijving
Ned.
UK

f25.000
£ 5.855

Afb. 1 - Prijzen drinkwater per m3 (bron NUS 1995).

1995
Rente
f 73.000
£ 24.824

Jaarlast
koers 4,27
f 98.000
£ 30.679 =
f131.000

Afschrijving
f25.000
£ 5.855

Rente
f54.750
£ 18.618

Afb. 2 - Index wisselkoers 1995 t.o.v.wisselkoersgulden 1985.
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Ook zijn er grote verschillen in de kwaliteit
van het geleverde water en de leveringszekerheid. Tenslotte zijn er tal van landen
waar de bevolking op het platteland niet
of slechts ten dele is aangesloten. Het gaat
dan om relatief dure aansluitingen. Dat het
onduidelijk is ofde staafdiagram gebaseerd
is op landelijke gemiddelden, specifieke
plaatsen, groot- of kleinverbruikers laten
we onbesproken ook al kan het tot de
vergelijking van onvergelijkbare zaken
leiden.
Al met al kan men niet stellen dat drinkwater in Nederland duur is. Het lijkt alleen
maar zo.
3. Informatie
Gesteld wordt dat de Nederlandse drinkwatersector onvoldoende informatie verstrekt. Het heeft de onderzoekers er niet
van weerhouden op basis van openbare
informatie een rapport op te stellen waarvan de conclusies een vergaande strekking
voor de sector kunnen hebben. Zoals in
deze notitie zal worden aangetoond wordt
de beschikbare financieel-economische
informatie door deze onderzoekers onvoldoende gelezen en niet goed geïnterpreteerd.
Het maakt duidelijk waarom waterleidingbedrijven terughoudend zijn met het verstrekken van de overigens ruimschoots
aanwezige informatie. Dat laat onverlet dat
indien de onderzoekers de sector voor hun
studie medewerking had gevraagd dit
verzoek ongetwijfeld was gehonoreerd.
Dat de bedrijfstak, in tegenstelling tot in
Engeland geen informatie over klantenservice verzorgt heeft zijn grond. Bij de
privatisering van de Britse waterindustrie
in 1989 waren de prestaties van deze
industrie teleurstellend. De privatisering
in het Verenigd Koninkrijk betrof de omzetting van een publiek democratisch
gecontroleerd monopolie in een privaat
monopolie. Als gevolg van het winststreven
van private ondernemingen was een
gedetailleerde controle op zowel de prijs
als het niveau van dienstverlening ter
voorkoming van misbruik van het monopolie onvermijdelijk Dit impliceerde een
financiële verslaglegging van de controlerende autoriteit (OFWAT) en ook een
verslaglegging over de klachten en de
klachtafhandeling. De verslaglegging
tezamen met de controle dient derhalve
om misbruik van het monopolie voorkomen en is in de plaats getreden van de
mogelijkheid tot democratische controle.
In Nederland wordt deze door de aandeelhouders (gemeenten en provincies)
uitgeoefend. Hoewel niet in landelijke
overzichten neergelegd, is financiële
informatie, naast een schat van overige
informatie in de openbare jaarverslagen
en andere bescheiden, over de water-

leidingbedrijven beschikbaar.
Deze zou, evenals overigens de door de
onderzoekers gewenste klanteninformatie,
door de bedrijfstak beschikbaar kunnen
worden gesteld als daaraan behoefte
bestaat. Een door NIPO in 1996 in
opdracht van de VEWIN ingesteld onderzoek geeft aan, dat er grote tevredenheid
bestaat over de wijze waarop de bedrijfstak
zijn taken vervult waaronder begrepen de
informatievoorziening. Slechts 6% van de
klanten hebben wel eens een klacht gehad
over het waterleidingbedrijf. Voorzover
deze klachten zijn gemeld werden die in
53% van de gevallen naar tevredenheid
opgelost.
4. Winst
De auteurs laten zich in hun rapportage
uiterst negatief uit over de door de waterleidingbedrijven behaalde overschotten.
Deze zijn ten dele welbewust door de
bedrijven nagestreefd. Ze worden vrijwel
niet uitgekeerd doch dienen ter versterking
van het eigen vermogen van de waterleiding
bedrijven. Dit is zoals de auteurs hebben
vastgesteld bijzonder laag (p.27).De laatste
tijd wordt door geldgevers meer en meer
aangedrongen op een versterking van
het eigen vermogen als gevolg van de te
verwachten veranderingen op de kapitaalmarkt (o.a. Euro)1)- Uit dien hoofde is het
vormen van winsten en de reservering
daarvan een verantwoord bedrijfsbeleid.
Overigens als waterleidingbedrijven
winsten inhouden komt dit aan de afnemers
ten goede aangezien voor het gereserveerde
vermogen geen rentedragende leningen
behoeven te worden afgesloten.
Tenslotte, de door de waterleidingbedrijven
gemaakte winst (1991-1995 gemiddeld
3,1%) wordt gunstig beïnvloed door de
onverwacht hoge omzetten in de extreem
warme zomers van 1994 en 1995. Voorts
moet worden geconstateerd dat de door de
onderzoekers bepleite marktwerking in de
door hun voorgestane vormen onmogelijk
is zonder de vorming van winst op een
niveau die een veelvoud zal zijn van de
door waterleidingbedrijven thans behaalde
winst. Van deze winst zullen daarbij uitkeringen moeten worden gedaan.
5. Kosten efficiency
De auteurs hebben berekend dat waterleidingbedrijven door het ontbreken van
marktwerking ca. 15% efficiencyverlies
lijden. Die zou fasegewijs teruggebracht
kunnen worden tot aanvankelijk 6% maar
nà volledige opening van de markt tot 0.
De berekening van dit efficiencyverlies
luidt als volgt. Men vergelijkt de kostprijzen van de waterleidingbedrijven met
') ABN/AMRO 'De Watersector 1996' pag.81.

de meest efficiënte bedrijven in de sector.
Vervolgens corrigeert men de gemeten
kostenverschillen voor productiekenmerken.
Het verschil dat resteert beschouwt men
als het efficiencyverlies (zie p. 21).
Gemiddeld kostenverschil
Correctie voor gebruik oppervlaktewater
Correctie voor kleingebruik
Correctie voor aansluitingen -/Gemiddeld efficiencyverlies
in % kosten

f0,71/m3
f0,31/m3
f0,17/m3
f0,01/m3
f0,24/m 3
15,2%

De berekening is onjuist. Op p. 18 deelt
men mede, dat de ouderdom van infrastructuur en installaties niet is meegenomen
omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn2) en ook dat specifieke factoren er
voor kunnen zorgen dat bedrijven anders
presteren dan verwacht. Daarvoor zouden de
factoren verantwoordelijk voor efficiencyverliezen in samenspraak met de sector
moeten worden vastgesteld. Dit laatste is
niet gebeurd.
De onderzoekers zijn er van uitgegaan dat
het goedkoopste of de goedkoopste waterleidingbedrijven het meest efficiënt zijn.
De praktijk is echter dat de goedkoopste
waterleidingbedrijven vooral zo goedkoop
zijn omdat zij toevallig door plaatselijke
omstandigheden lage investeringslasten
kennen. In het algemeen domineren de
investeringskosten (rente en afschrijvingen)
de kosten van waterleidingbedrijven
(ca. 50%). Waterleidingbedrijven baseren
hun kosten op hun uitgaafprijzen (historische kosten). Een bedrijf dat de laatste
tijd weinig geïnvesteerd heeft is daarom
goedkoop. Niet alleen zijn de investeringen
tegen relatief lage prijzen gekocht ('vooroorlogse prijzen') ook zijn ze grotendeels
afgeschreven zodat de in de kosten
opgenomen rente over het geïnvesteerde
vermogen laag is. De onderzoekers stellen
dat het bedrijf met de laagste kosten de
WAPROG is (p. 9) en hebben kennelijk
dit bedrijf als meest efficiënt aangemerkt.
De boekwaarde van de vaste activa als
percentage van de aanschafwaarde bedraagt
bij dit bedrijf 25%. Bij de meeste bedrijven
bedraagt deze 60 à 75%.De kapitaallasten
(rente- en afschrijvingen) bedragen f41,00
per aansluiting. Bij de meeste bedrijven
bedragen deze zo'n f 100,00 tot f 200,00 per
aansluiting. Het maakt duidelijk dat dit
bedrijf vooral zo goedkoop is door de lage
kapitaallasten. In elk geval geeft hun tarief
geen uitsluitsel over de efficiency en omdat
dit bedrijf onder hetzelfde regime opereert
als andere waterleidingbedrijven is er
geen reden om te veronderstellen dat dit
2

) In een bijlage bij het ABN/AMRO rapport
'De Watersector 1996' dat de onderzoekers in hun
literatuuropgave hebben vermeld is dit gegeven
opgenomen (ontleend aan jaarverslagen van waterleidingbedrijven) pag. 127.
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bedrijf efficiënter is dan andere bedrijven.
Voorzover ook de WMN als goedkoopste
bedrijfis aangemerkt - de onderzoekers
zijn daar niet duidelijk over - geldt ook dat
het bedrijf met f 75,00 per aansluiting lage
investeringslasten kent.
De onderzoekers hebben nog meer
verkeerde conclusies getrokken terwijl hun
berekeningen ook op andere wijze onjuist
zijn. Bij de berekening van de correctiefactoren meent men te moeten vaststellen
dat schaaleffecten bij waterleidingbedrijven
niet spelen. Een conclusie die men op
basis van vergelijkbare berekeningen in
Engeland heeft getrokken.
De Engelsen zien dat goed wanneer ze
stellen This impliestheabsence ofscale
economies at thelevelofthetotal appointed
business'. Het is juist, dat het weinig
verschil zal maken of een bedrijf 60 min
m 3 per jaar levert of 70 min m 3 . Echter
op projectniveau is zo'n schaaleffect wel
degelijk aanwezig. Alle grote oppervlaktewaterleidingbedrijven maken gebruik van
zeer kostbare aanvoerleidingen waar schaaleffecten een zeer belangrijke rol spelen
(verdubbeling diameter: verviervoudiging
capaciteit). In hun studie komt dat er niet
uit omdat alle oppervlaktewaterbedrijven te
maken hebben met die schaaleffecten.
De consequentie van deze onjuiste interpretatie is dat de auteurs aanbevelen met
kleinschalige concurrerende bedrijven
marktwerking te bevorderen (ik kom hierop
terug).
De auteurs introduceren nog twee correctiefactoren bij de berekening van de 'kosteninefficiëncy'. Het betreft het aandeel kleinverbruik en het aantal aansluitingen per m 3
(moet zijn per 1000 m 3 ) Het is duidelijk
dat een bedrijf duurder is naarmate er meer
kleinverbruik is. Er zijn meer aansluitleidingen nodig per eenheid afzet en de
meteropname en incasso is per m 3 kostbaarder (een schaaleffect).
Het aantal aansluitingen per 1000 m 3 afzet
zegt min of men hetzelfde. Naarmate er
meer aansluitingen per geleverde 1000 m 3
zijn, is de kostprijs per 1000 m 3 hoger.
Bij de berekening van het efficiencyverlies
is er daarom sprake van een dubbeltelling.
Immers naarmate er meer grootverbruik is
bij een bedrijf zal het aantal aansluitingen
per 1000 m 3 dalen. Met andere woorden
men corrigeert twee maal min of meer
hetzelfde hetgeen de waarde van de
berekening verder ondergraaft.
Ook stellen de onderzoekers op pag. 22
dat van de kostenverschillen van een
waterleidingbedrijf tweederde kan worden
verklaard uit productiekenmerken waar ze
geen invloed op kunnen uitoefenen en
voor éénderde uit factoren die ze wel

kunnen beïnvloeden. Dit betekent, dat de
kosten-inefficiëncy van 15% betrekking
heeft op éénderde van de kostprijs.
De kosten van dit deel zijn dan 45% te
hoog volgens deze onderzoekers.
De conclusie als zouden waterleidingbedrijven een kosten-inefficiëncy kennen
van ca. 15%berust derhalve op volstrekt
onjuiste veronderstellingen en berekeningen.
Hoewel niet van betekenis voor de becijferingen wordt het gebrek aan niveau van
de studie nogmaals onderstreept door de
berekening van de welvaartsverliezen in
Engeland (p. 45) Men stelt, overigens theoretisch correct, dat door het vragen van
prijzen hoger dan de kostprijs de afzet
minder wordt. Hierdoor wordt de welvaart
beperkt. Men heeft voor Engeland voor
huishoudens een welvaartsverlies berekend
oplopend tot 6,5%.Men was er kennelijk
niet van op de hoogte dat in Engeland
slechts 10,3%van de bevolking water via
watermeters wordt geleverd. Dat heeft tot
gevolg dat of de prijs nu hoog of laag is
90% van de bevolking hetzelfde afneemt.
Er is dan ook vrijwel geen sprake van
welvaartsverlies.
De auteurs concluderen op basis van hun
berekeningen en de ervaringen in het
Verenigd Koninkrijk dat als gevolg van
marktwerkingsmaatregelen de efficiency
zou kunnen toenemen met minimaal 6,2%.
Deze zou kunnen oplopen tot 15,2%.
Men trekt deze conclusie omdat de kosteninefficiëncy in Engeland 6,2% lager zou
zijn dan in Nederland, de resterende
inefficiency van 9% door marktwerking zou
kunnen verdwijnen plus dat in Engeland
in de periode '89-'96 een efficiencyverbetering heeft plaatsgevonden.
De Nederlandse waterleidingbedrijven maar
ook hun afnemers zullen weinig geneigd
zijn de prestaties van de Nederlandse
waterleidingbedrijven in te ruilen voor het
in Engeland gebruikelijke prestatieniveau.
Getuige aanzienlijke lekverliezen (29% vs.
in Nederland 6 à 7%), de zelfs in 1997
afgekondigde sproeiverboden, de langdurige onderbrekingen van de levering, de
kwaliteit, de gevallen van cryptosporidiuminfectie,3) het verzet tegen de aanscherping
van de Europese kwaliteitsnormen, is er
alle reden om terwille van uiterst onzekere
efficiency winsten zorgvuldig te zijn met
het introduceren van marktwerking.
Bovendien lijkt het erop dat er in het UK
geen sprake is van efficiencywinsten zoals
de onderzoekers menen, maar van achterstallig onderhoud en een te laag investeringsniveau 4 ).
3
) Utility Week 14 maart 1997 rapporteert in de
periode 1992-1996, 19gevallen in Engeland.
In Milwaukee leidde zo'n infectie tot zo'n 4000
ziekenhuisopnames en zo'n 100 sterfgevallen.

6. Marktwerking
In hoofdstuk 5 introduceren de onderzoekers voorstellen voor een fasegewijze
invoering van marktwerking in de
Nederlandse watersector. In eerste aanleg
door instelling van een controlerend
orgaan watersector (Conwas) dat belast
wordt met het verzamelen, analyseren en
publiceren van informatie van de watersector:
- service
- milieu (men bedoelt kwaliteit)
- kosten
- winsten
- infrastructuur.
Deze informatie is ook nu bij de bedrijfstak grotendeels beschikbaar en wordt
veelal gepubliceerd. Deze informatie zou
meer toegankelijk kunnen worden gemaakt
in overzichtspublicaties. Terwille van de
objectiviteit en betrouwbaarheid van deze
informatie zouden deze publicaties kunnen
worden onderworpen aan een accountantscontrole.
Vervolgens zou in de optiek van de onderzoekers na een zekere aanloopperiode dit
orgaan moeten worden belast met maatstafcontrole. Daarbij dienen voorstellen
voor tariefsverhogingen aan het orgaan
worden voorgelegd. Conwas toetst deze
voorstellen aan de tariefsverhogingen die
de meest efficiënte bedrijven nodig zouden
hebben.
We hebben duidelijk gemaakt dat een 6-tal
vooraanstaande economen niet in staat
blijkt aan te geven wat het meest efficiënte
bedrijf is. Zelfs in Groot Britannië, dat deze
economen veelal als voorbeeld nemen, kan
OFWAT, het controlerend orgaan, dat
niet, doch beoordeelt men per bedrijf wat
de tariefsverhoging moet zijn5). Over de
positie van Conwas laten de auteurs zich
niet uit maar de indruk bestaat dat het een
ZBO zou moeten worden met grote zelfstandigheid. Zo'n orgaan treedt in de
bevoegdheid van de politiek gekozen
eigenaren en gevreesd moet worden dat
de politieke invloed afneemt. Dit is
bezwaarlijk omdat daarmee door waterleidingbedrijven nagestreefde doelstellingen op het terrein van de volksgezondheid,
milieu, sociale functies en kwaliteit ondergeschikt kunnen worden aan economische
doelstellingen, zonder dat correctie door
4

) Schofield and Shaoul: Regulating the water
industry Dept. ofAce. &Finance University of
Manchester wijzen op dramatische achterstanden.
3
) WORLDBANK: PRIVATE SECTOR JOURNAL
JUNE 1997,C.v. d. BERG. So far, OFWAT has not
been very sucessful in developing robust measures
of relative performance... building a reliable
database and related analytical tools has proved a
challenge requiring much time and effort.
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politieke organen mogelijk is. Het gevaar
bestaat dat Conwas op de stoel van de
directie en eigenaren gaat zitten.
In de visie van de onderzoekers worden
aan Conwas op een bepaald moment niet
alleen controlerende taken, maar naast het
bijhouden van registraties ook regelgeving,
beheerstaken zoals het regelen van aanbesteding, het afgeven van vergunningen
opgedragen. Men kan zich afvragen wie
Conwas controleert.
In een verder stadium zou marktwerking
moeten worden bevorderd door te
experimenteren met aanbestedingen waarbij specifieke projecten als de levering van
water aan industriegebieden en nieuwe
woonwijken door anderen dan waterleidingbedrijven zouden kunnen worden
uitgevoerd onder opheffing van het monopolie van waterleidingbedrijven. Voorts
zouden bedrijven en gemeenten in staat
moeten zijn water te kopen van anderen
dan het waterleidingbedrijf onder gebruikmaking van de leidinginfrastructuur van
waterleidingbedrijven. In het eindstadium
voorzien de onderzoekers een situatie
waarbij de winning en productie van water
wordt afgescheiden van het transport en
distributie.Daarbij worden de leidingnetten
aan elkaar gekoppeld. Het beheer blijft in
handen van een of meer overheidsbedrijven
(Binwas) terwijl de winning en productie
in handen kan zijn van private en publieke
bedrijven die met elkaar concurreren.
De ideeën lijken betrekkelijk willekeurig
te zijn gekozen, aangezien belangrijke alternatieven zoals b.v. de wijze van privatiseren in Frankrijk niet in de beschouwing
zijn betrokken (de auteurs hebben zich
beperkt tot de Engelse literatuur). Dat is
op zich minder belangrijk dan het feit dat
de onderzoekers zich geen rekenschap
geven van de gevolgen voor de tot dusver
door de waterleidingsector nagestreefde en
door de Nederlandse samenleving onderschreven doelstellingen van de sector. Men
beperkt zich tot een beperkte economische
doelstelling, namelijk bevordering van
marktwerking zonder zich af te vragen wat
daarvan het nut kan zijn, laat staan de
bezwaren die deze beperkte doelstelling
met zich brengt. Erger nog: de auteurs
negeren de economische, juridische en
technische realiteit waarmee de bedrijfstak
te maken heeft.
7. Doelstellingen
Waar commerciële bedrijven streven naar
winstmaximering streven waterleidingbedrijven naar nutsmaximering.
Dat betekent, datzein hun doelstellingen
zaken als volksgezondheid, milieu en
sociale aspecten betrekken. Waar dat in
private ondernemingen alleen bereikt

wordt door regelgeving zal men in het
beleid van nutsbedrijven dergelijke doelstellingen incorporeren. Dit betekent dat
de Nederlandse waterleidingbedrijven geen
risico's met betrekking tot de volksgezondheid willen lopen, bijvoorbeeld door het
terugdringen van het gebruik van chloor.
Dit beleid heeft een gunstige werking op
het voorkómen van de vorming van
kankerverwekkende halogenen (trihalomethaan) en is daarnaast milieuvriendelijk
(minder productie en transport van
chloor). Het is de vraag of private ondernemingen zich deze inspanning zullen
getroosten.
Waterleidingbedrijven spannen zich in
een zorgvuldig watergebruik te bevorderen
door waterbesparing. In landen waar
sprake is van privatisering kan een dergelijk beleid zeker als het geld kost alleen tot
stand worden gebracht als dat via regelgeving wordt afgedwongen. Het gaat
immers ten koste van de winst. De praktijk
is dat met name in Engeland bijvoorbeeld
het waterbesparingsbeleid moeilijk van de
grond komt ondanks de grote watertekorten
(ook leveringsproblemen in een nat jaar
als 1997).
Als gevolg van het tariefsysteem aldaar
worden investeringen in productiecapaciteit bevorderd en niet in het leidingnet
(Prof. P. Herrington voor BBC Panorama;
14 mei 1997). Men investeert daardoor
liever in nieuwe capaciteit dan de omvangrijke lekverliezen te bestrijden. Het is
duidelijk dat terwille van de realisatie van
andere doelstellingen dan het behalen van
winst, een uiterst zorgvuldige en gedetailleerde regelgeving nodig is. Behalve dat dit
hoge transactiekosten genereert, belemmert
dit de wenselijke flexibiliteit van de
bedrijfstak. We zouden e.e.a. met tal van
voorbeelden kunnen uitbreiden maar
terwille van de lengte van het betoog wordt
hiermee volstaan.
8. Maatschappelijke context
Uitsluitend de economische effecten van
marktwerking bij waterleidingbedrijven
wordt in de beschouwing in aanmerking
genomen omdat dit naar verwachting tot
lagere kosten leidt. Daarbij worden andere
veel belangrijker aspecten over het hoofd
gezien.
1. De kosten van investering (rente en
afschrijving) met een lange gebruiksduur
domineren zoals gesteld de kosten van
waterleidingbedrijven. De efficiency van
waterleidingbedrijven wordt daardoor in
zeer belangrijke mate bepaald door gelijktijdige en volgtijdige benutting van deze
investeringen.
Omdat de vraag naar water stagneert en

naar verwachting ook in de toekomst
weinig zal groeien (waterbesparing) zal
er weinig behoefte zijn aan capaciteitsuitbreiding. De gedachte dat anderen dan
waterleidingbedrijven eveneens productiecapaciteit zullen aanbieden is daardoor
weinig doordacht. Het leidt tot onderbezetting van de bestaande voorzieningen en
vrijwel steeds tot maatschappelijke verliezen.
2. Terwille van een langdurige benutting
van de capaciteit is het bij stichten van
nieuwe capaciteit nodig dat veel aandacht
wordt besteed aan de kwaliteit en de
kwantiteit van de bron door langdurig
onderzoek. Als deze in ongunstige zin
afwijkt van wat men verwachtte dan leidt
dit tot verliezen. Met het oog hierop
dienen waterwingebieden te worden
ingericht waarin geen met de waterwinning
strijdige activiteiten mogen voorkomen.
Deze gebieden zijn schaars.
Ook al ontkennen de onderzoekers het
bestaan, er zijn in de waterwinning schaalvoordelen die aanmerkelijk kunnen zijn,
zeker als we de benodigde organisatie
(laboratorium, deskundigheid) daarin
betrekken.
Een en ander betekent dat de toetreding
op de watermarkt, essentieel voor marktwerking, buitengewoon moeilijk is, een
moeilijkheid die nog wordt vergroot door
de aanstonds te bespreken wetgeving.
3. Door het aanbieden van water in
concurrentie d.w.z. het loslaten van het
monopolie lopen waterbedrijven risico's
van onderbezetting. Dit betekent winstneming, hogere rentelasten, vennootschapsbelasting, calculatie op basis van
vervangingswaarde en kortere afschrijvingstermijnen. Het leidt tot hogere costs of
capital. Tenminste zo'n 3% à 5% meer dan
thans het geval is. In Engeland wordt
ca. 11%dividend betaald terwijl men geen
afzetrisico loopt.
Aangezien de costs of capital thans ca.25%
van de kostprijs van water bedragen zullen
deze bij een huidige rentevoet van 7% met
tenminste ca. 3% stijgen.
Dit heeft op het tarief een invloed van
(10/7x25 + 75 = 35+ 75 = 110) 10% en
mogelijk zelfs 18%.
Het is ondenkbaar dat met een verhoogde
efficiency dergelijke kostenstijgingen
kunnen worden opgevangen.
4. Voorgesteld wordt ook de leidingnetten
met elkaar te verbinden. Men meent dat
dat mogelijk is omdat waterleidingbedrijven ook nu al zo'n 8% aan elkaar
leveren. Waterleidingnetten zijn ruim
bemeten als het water het pompstation
verlaat en naarmate de netten meer aan de
periferie van het verzorgingsgebied liggen
hebben ze steeds minder capaciteit.
In sommige gevallen is het daarom doel-
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TABELII.
Bedrijven
1970
1985
1995

130
91
36

Afzet
869
1057
1227

matig in de periferie water te betrekken
van het naastliggende bedrijf. De netten
zijn dan wel verbonden maar het betekent
nog niet dat onbekommerd in iedere richting water over de netten kan worden
getransporteerd in aanmerkelijke hoeveelheden. Afgezien van de netstructuur en de
capaciteit verzet zich daartegen ook de
stroomrichting. Als de stroomrichting
wijzigt wordt onvermijdelijk bezinksel
opgewerveld met allerlei bezwaren voor de
afnemer. De consequentie is dat indien
men de leidingnetten aan elkaar wil
verbinden dit op het niveau van de grotere
transportleidingen moet gebeuren en met
leidingen van grote capaciteit. Dit is vrijwel
steeds uiterst kostbaar. Bij de reorganisatie
van de waterleidingsector is een bedrijf
gevormd uit een 5-tal kleinere grondwaterbedrijven. Het aan elkaar verbinden van de
leidingnetten van deze bedrijven heeft er in
belangrijke mate voor gezorgd dat dit
bedrijf thans een van de duurdere grondwaterbedrijven van Nederland is.
Ook al zou men water van diverse leveranciers kunnen mengen, het leidt tot kwaliteitsverslechtering. Immers water van een
slechtere kwaliteit, ook al voldoet het aan
de eisen, bederft water van betere kwaliteit.
De prikkel om een zo goed mogelijke
kwaliteit water te leveren vermindert daardoor.
Indien echt veel waterleidingbedrijven zijn
aangesloten op het net zoals de onderzoekers voorstellen (national grid) zal het
zeer moeilijk zijn bij bacteriologische
besmetting, te traceren wie de veroorzaker
is.
Het voorstel de leidingen onder te brengen
in een of meer publieke Binwas bedrijven
leidt er toe dat de beoogde marktwerking
slechts betrekking heeft op de productie
terwijl zo'n 50% van de kosten onder een
met de huidige situatie vergelijkbaar
regime functioneert. Waar blijft de
nagestreefde efficiency?
9. Wetgeving
Sedert 1975 is de waterindustrie op grond
van wettelijke maatregelen ingrijpend
veranderd. Terwille van de kwaliteit en de
kwantitatieve leveringszekerheid zijn
waterleidingbedrijven samengevoegd.
Dit heeft gunstige gevolgen gehad voor de
kwaliteit maar ook voor de economie
(zie tabel II).
Het is wereldvreemd indien de onderzoekers menen dat deze ontwikkeling
terwille van marktwerking moet worden

Aansluitingen min m'
3,8 min.
5,4 min.
6,1 min.

Personeel woningen
8138
8447
7893

omgebogen door de mogelijkheid te
openen nieuwe bedrijfjes te stichten.
De verlening van waterwinvergunningen
vereist ter voorkoming van verdroging en
andere milieubezwaren, uitvoerig hydrologisch onderzoek. De duur van dit onderzoek belemmert de ontwikkeling van
nieuwe zelfstandige waterleidingbedrijven.
Ook de inrichting van waterwingebieden
vereist veel tijd en kosten hetgeen in het
algemeen een belemmering vormt voor
toetreding. Tenslotte de MER benodigd
voor de stichting van waterwinnings-,
zuiverings- en transportcapaciteit zal een
belemmering vormen voor de stichting van
nieuwe zelfstandige waterleidingbedrijven.
10. Conclusie
Het is onbegrijpelijk onzorgvuldig dat de
onderzoekers bij hun studie op geen
enkele wijze een beroep hebben gedaan op
de sector. Door verkeerde interpretaties en
fouten in de berekening zijn hun conclusies
over de kosten-inefficiëncy van de sector
onjuist. Aangezien beschikbare en goed
toegankelijke informatie niet voldoende is
geraadpleegd zijn klachten over een gebrek
aan informatie over de sector misplaatst.
Datzelfde geldt over hun klachten over
winstneming door waterleidingbedrijven.
Deze is uiterst beperkt, aan toevallige
oorzaken toe te schrijven en komt de
afnemers ten goede. Tenslotte kunnen de
voorstellen ter bevordering van marktwerking de toets der kritiek niet doorstaan.
Deze worden eenzijdig toegespitst op
marktwerking onder verwaarlozing van de
volksgezondheid- en milieudoelstellingen
van de sector. Daarbij wordt voorbij gegaan
aan de technische, economische en wettelijke randvoorwaarden van de watervoorziening.
Er zou nog veel meer kritiek op het rapport
kunnen worden uitgeoefend. Op zich verandert dit niets aan mijn uiterst negatieve
oordeel. Dat laat onverlet dat de sector
bereid is reële ideeën over de bevordering
van marktwerking en verhoging van de
efficiency maatschappelijk ter discussie te
stellen met als inzet de effectiviteit van de
sector te vergroten.
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WZHO sluit 1996 af met goed
resultaat
De NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) in Gouda heeft 1996
afgesloten met een positief resultaat van
f 7.867.000. Van de winst wordt een
dividend van f53,40 per aandeel uitgekeerd
aan de aandeelhouders, de gemeenten in
het voorzieningsgebied. Het resterende
bedrag wordt toegevoegd aan de algemene
reserve voor de noodzakelijke versterking
van het eigen vermogen. De aandeelhouders
van WZHO, afgevaardigden van alle
gemeenten in het voorzieningsgebied,
hebben op 25 juni jl. het jaarverslag over
1996 goedgekeurd.
Uitbreiding van de wincapaciteit en verbetering van de kwaliteit van het drinkwater
blijven speerpunten in het WZHO-beleid.
Op het gebied van de ontwikkeling van
meer capaciteit is een stap voorwaarts
gezet. De oevergrondwaterwinning in
Langerak is in ontwerpfase en in Lexmond
worden de winputten geboord. Belangrijk,
want de nieuwe waterwinningen zijn nodig
om de drinkwaterbehoefte ook in de
toekomst veilig te stellen.
In 1996 werd in Ridderkerk een onthardingsinstallatie officieel in gebruik gesteld,
waardoor het drinkwater in deze gemeente
aanzienlijk zachter is.Op diverse zuiveringslocaties zijn onderzoeken gestart naar
andere methoden van zuivering.
Ook waterbesparing kreeg veel aandacht.
Door procesoptimalisatie kon het
productieverlies worden verlaagd. Hierdoor
kon, in vergelijking met vorig jaar, uit de
opgepompte hoeveelheid 1,2 miljoen
kubieke meter meer aan het net worden
geleverd. Onderzoek naar de mogelijkheid
van spoelwaterzuivering, dat wordt
uitgevoerd in Bergambacht, moet uitwijzen
of de efficiency van het bestaande proces
verder kan worden verhoogd.
Het verder verbeteren van de contacten
met klanten, meer inspelen op wensen in
de markt, zoeken van nieuwe product/
marktcombinaties, voeren van alliantiebesprekingen met andere waterleidingbedrijven en samenwerking zoeken met
andere (nuts-)bedrijven zijn voorbeelden
van het extern gerichte beleid voor de
toekomst. (Persbericht WZHO)

