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"Welkansenvoor
concurrentiein de
watervoorziening"
DebriefvanministerPronkvanafgelopen juniaan deTweedeKameroverdehoofdlijnen vooreen
nieuweWaterleidingwet lijkt waterlostekoppelenvandeontwikkelingen inandere nutssecwren.
Dewatervoorziening zouteveelexclusievekenmerkenvertonenenhetpubliekebelang vandeze
sectorzougroterzijndanm anderesectoren.Deoverwegingendiedeministeraanvoertomzijn
keuzesteonderbouwen,zijn volgensM.vanTwist,M.KortenM.Kuitvan defaculteit Techniek,
BestuureuManagement vandeTUDelft onvoldoendeonderbouwd.
Ondanks alleverhalenovereenterugtredendeoverheidbedeeltdeoverheidzichzelf
totopdedagvanvandaageen belangrijke
verantwoordelijkheid toetenaanzienvande
drinkwatervoorziening. Ditislogischalsmen
bedenktdatdrinkwater tekarakteriserenis
alseenbasisvoorzieningvooriedereenin
Nederlandengerekend kanwordentotde
primairelevensbehoeften vandemens.De
overheidziethetalshaartaakervoorzorgte
dragendatdekwaliteitgewaarborgd is,datde
leveringzekerisgesteldenplaatsvindt tegen
eenredelijkeprijs.De waterleidingbedrijven
dienenhierbij bovendieneenbreder belang
dandedrinkwatervoorzieningalleen.Waterbesparingenduurzaam bronnenbeheer
wordeneveneenstotde verantwoordelijkheid
vandewaterleidingbedrijven gerekend.
Onder meer ingegeven dooreenstreven
naar eengroteredoelmatigheid bewegen
andere nutssectoren zich inderichtingvan
eenvrije markt.De gemeenschappelijke
ontwikkelingen indegas-enelektriciteitswereld,zoalsprivatisering,liberaliseringen
deregulering,scheppen aanmerkelijk meetruimte voordemarkt en voor onderlinge
concurrentie tussen denutsbedrijven inde
sector1).Ookindewatersector wordt over
dergelijke ontwikkelingen gepraat.Er
komen vragenaandeordeals:Hoedient de
sector tewordengeorganiseerd zodatde
publiekebelangengewaarborgd zijn maar
ookvoldoende prikkels zijn ingebouwd voor
meerdoelmatigheid? Kanerinde watervoorziening ruimte zijn voorde werking
vandemarkt envoor onderlingconcurrerende waterleidingbedrijven ofmoeten de
ondernemingenjuist in het licht vande
bijzondere kenmerken vandesector in

publieke handen blijven en worden afgeschermd voordeprikkels diede markt
oproept,zoals winstmaximalisatie?
Het isinteressant om tebekijken ofde
ontwikkelingen uit anderesectoren hun
uitwerking vinden opdewatersector. Inde
verschillende nutssectoren begint het
bewijsmateriaal zichoptestapelen datliberalisering leidt totverbetering in statische
endynamische efficiëntie2!.

Geschiedenis nieuwe
waterleidingwet
Dediscussieoverdeorganisatie vande
watervoorziening gaat terug tot hetbeleidsplanDrink- en Industriewatervoorziening
uit 1595. Deambitieommarktwerking te
introduceren waseenzeer prominent
onderdeel vandezenotitie.Onderzoek van
Ocfeb-overigens zeeromstreden -had
namelijk uitgewezen dat indeNederlandse
watersector nogveelwinst tebehalen was
ophetgebied vandoelmatigheid, ondanks
denu albovengemiddeld goedeprestaties.
Debehandeling vande hoofdlijnennotitie
vorigjaar april indeKamerendedoor het
kamerlid Feenstra ingediende enaangenomen motie maakteeen voorlopigeinde aan
dezeambitie.Watresteerdewasde belofte
om meer onderzoek naar de mogelijkheden
vanmarktwerking uit tevoeren.
Inmiddels ligterdebriefvan minister
PronkaandeTweedeKamermetdaarin zijn
visieopdetoekomst vandewatervoorziening.Indezebriefwordtdemotie Feenstra
gevolgd,inzoverredat de watervoorziening
voorhuishoudens ookindetoekomst in
handen blijft vandeoverheid.Deonderbou-

wingkomt erkortgezegd opneer,dat het
ongewenst isdatdewatervoorziening in
private handen komt,omdat commerciële
belangen nietzouden passen bij een sector
diemoet voorzien indeprimaire levensbehoefte vangebonden klanten. Privatisering
zou immers kunnen leiden tot afwegingen,
waarbij eenverschuiving zal plaatsvinden
vandeaandacht voor kwaliteitszorg,leveringszekerheid, continuïteit, duurzame
ontwikkelingengoed bronnenbeheer naar
aandacht voorkostenreductie,gerichtop
winstmaximalisatie. Hetopbasis vandeze
argumentatie afdoen vanprivatiseringende
invoering vanconcurrentie indewatersector iseengemistekans,zekeralswekijken
naar deresultaten vanrecent onderzoek').

Risico's van concurrentie worden
kansen
Het invoeren vanconcurrentie in nutssectoren istezienalseenmiddeldat kan
bijdragen aanderealisatievaneenaantal
beleidsdoelen, namelijk eenbeteteconomischprestatievermogen vande bedrijven
enmeerdoelmatigheid indewatersector.De
introductie vanconcurrentie kanvelevoordelen metzichmeebrengen,zoalsmeer
klantgerichtheid, eenbeteredienstverlening,
lagereprijzen enmeer productinnovatie.
Concurrentieisechtergeendoelopzich.
Indewatervoorzieningstaatbovendienvast
datconcurrentieineenspanningsvolle
verhoudingstaatmetdeoverigebeleidsdoelen,zoalsdevergroeningvandewaterleidingbedrijven ensamenwerkingtussen waterleidingbedrijven onderlingenmetdeandere
partijen indewaterketen.
Daarkomtbijdathet latenvan ruimte
aandemarktdoorhet toestaanvanconcurrentienietzonderrisico'sis.Zobestaat het
gevaardateenprivaatmonopolieontstaat.
VolgensPronkgeeft eenprivaat monopolie
aanleidingtot"eenaanzienlijke intensivering
vanderegulering"enzalditzeker"risico's
metzichmeebrengen tenaanzienvande
thans uitstekendedrinkwatervoorziening in
Nederland".Hierbij kanmendenkenaanhet
verminderen vandeaandachtvoorintegrale
kwaliteitszorg,debelemmerendewerkingop
samenwerkingindewaterketen,risico'sten
aanzienvankruissubsidiëring (bijvoorbeeld
alsdetarievenvoordeindustrie kunstmatig
laagwordengehouden tenkostevandetarievenvoordegebondengebruikers],het
verminderen vandebeschermingvande
gebondengebruikersenhetstrevennaar
winstoptimalisatie inplaatsvankwaliteitsoptimalisatie.
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Devraagisechter ofvoorgaandeaanleiding moetzijn vooreenafwijzing vande
markt alsordeningsprincipe; moet hetjuist
geenprikkelzijn om testreven naareen
zodanigontwerp vandemarkrdatdepositievekanten ervanoptimaal tot uitdrukking
kunnen komen,terwijl degenoemdevalkuilen enrisico'sgemitigeerdworden?'»!
Voorbepaaldevormen van concurrentie
indewatervoorziening zalzekerplaats zijn.
Interessanr isdespanningdieopdit punt
bestaat tussen deministeries vanVROMen
EconomischeZaken.Minister Jorritsma
heeft overconcurrentiegezegd:"Alsje het
kan,moetje het willen"5;.

Argumentatie
Omaan tetonen watermisgaat
wanneer menzichverlaat opdemarkt refereertPronkinzijn briefaan desituatie in
Frankrijk, Engeland enWales.InEngeland
enWalesissprakevanvolledige privatisering.Deaandelen vandewaterleidingbedrijven zijn inprivaateigendom en
verhandelbaar opdeaandelenmarkt.De
waterleidingbedrijven hebben echterwel
hun monopoliepositie behouden. Pronk
gebruikt dezesituatieomaantetonen dat
ookeensituatie waardemarkt alle ruimte
krijgt nietzonder meeroptimaal is.Bovendienzijn erhogelekverliezen,eenlageleveringszekerheid ensterke prijsstijgingen.
Devergelijking tussendezesituatieende
ambitieommarktwerking teintroduceren in
deNederlandse watersector is oneigenlijk,
omdat vanmarktwerking indebetekenisvan
concurrentie tussen waterleidingbedrijven in
Engeland enWalestotaalgeensprakeis.
Bovendienwashetvertrekpunt omteprivatiseren hiertotaalandersdan in Nederland
enisersindsdeprivatiseringeenverbetering
waartenemen.Deconclusiedieuitdeze
verbeteringgetrokken kanworden isdatook
het inpubliekehanden houden vande
watervoorzieningonvoldoende waarborg
voorkwaliteit biedt.Niet het onderscheid
tussen publiekofprivaateigendom,maar dat
tussen welofgeenconcurrentie bepaaltdan
ookhet prestatieniveau wanneer overmarktwerkinggedachtengesproken wordt.
In Frankrijk ishet eigendom vande
leidingnetwerken eninstallaties in handen
vanlokaleoverheden enishetrechtomdie
infrastructuur teexploiteren opcontractbasis
uitbesteed aanprivatebedrijven.Dezesituatiewordt aangehaald omduidelijk temaken
dat dezevormvanmarktwerking ookniet
zonderrisico'sis.Deconcurrentiedruk is
namelijk geringalsdemarkt wordtgedomineerddoorslechtsenkelebedrijven en bovendienkunnen privatebedrijven uit kostenoverwegingengeprikkeld zijn debenodigde
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investeringen natelaten.Opnieuw isde
redenering hierwatdemagogisch.Hetvalt
opzichniet teontkennen datin Frankrijk
zaken miszijn gegaanbijhetopdezemanier
inschakelen vandemarkt,maarditmaakt
dezevormvanmarktwerking nogniet noodzakelijk slecht.Deuitdagingdieerinonze
belevingligtisdemarktzoteontwerpen en
tereguleren datdekrachtervan optimaal
kanwordengebruikt, terwijl derisico'stoch
beheersbaar blijven.
Verdermeldtdeminister deKamerdat
ThirdPartyAccess,eensituatiewaarbij meerdereleveranciersvandezelfde infrastructuur
gebruik maken,indewatersector nietmogelijk is.Expertsgevenechtergeen eensluidend
antwoord opdevraagofkwaliteitsverlies
optreedt,wanneerdrinkwater vanverschillendekwaliteiten wordrgemengd.Steekhoudend onderzoekopditgebiedontbreekt nog.
Third PartyAccessindeelektriciteitssector
leekoverigenseerstook onmogelijk.
Eenvergissing isooktedenken dat
eigendom en beheer, evenalsde operationele
taken diehieruit voortvloeien, inéén hand
moeten liggen omeen integrale kwaliteitszorg tegaranderen. Deuitdaging isjuist om
integrale kwaliteitszorg door middel van
regulering ingoede banen teleiden.Voor
nieuwe regulering isPronkzeer huiverig.
Hij ziet nieuwe regulering alseen nadeel
van liberalisering. Het gaat echter niet om
dehoeveelheid regels,maar omde kwaliteit
enrichtingervan6).DenieuweWaterleidingwet dieeraan komt, is uitermate
geschikt voorhet vastleggen vandezeregels.
Eenvolgendevergissing isdatde
zeggenschap vandeoverheid overdewaterleidingbedrijven, inhet bijzonder met het
oogopdebescherming vandegebonden
klanten, viadeeigendom geregeld zou
moeten worden.Deeconomieleert dat
bepaalde,meergevoeligezaken ookprima
aandemarkt kunnen worden overgelaten,
mits deoverheid maar adequate regels
formuleert, controleert en handhaaft. De
consequenties van het via overheidseigendom regelen van dezeggenschap kunnen
enorm zijn. Bijdeprivatisering vanenergiebedrijven diezichookindewatervoorziening hebben begevenenzogenaamde multiutilities hebben gevormd, zounu immers
weereensplirsing moeten plaatsvinden van
energieenwater omhet overheidscigendom
vandewaterleidingbedrijven te verzekeren.
Eventueleschadezullen degedupeerde
bedrijven waarschijnlijk opdeoverheid
proberen teverhalen.
Eenlaatsteargument tegen invoering

vanconcurrentie datsteedsopnieuw terugkeert,isdatdekwaliteitvandeNederlandse
watervoorziening internationaal opeenzeer
hoogpeilstaatenookeen prijsvergelijking
met debuurlanden goed kan doorstaan.
WeliswaarmagPronk terecht trotszijn opde
goedeinternationale scorevandewatervoorzieningopkwaliteit, tariefstelling, milieubelastingendienstverlening aandeburger,
maardat hoefr geenreden tezijnvoorPronk
omkrampachtigvasttehouden aan het
bestaandeenverdergeenveranderingen door
tewillenvoerendietot concurrentie inde
sectorkunnen leiden.Vooralsnogwilmen
nietverdergaandan yardstick-competition.
DeVEWINheeft hiertoedeeersteaanzet
gegeven.Omdedoelmatigheidverderte
vergroten zalgewerkt worden aaneen intensiveringvandesamenwerking tussen waterleidingbedrijven onderlingenmetdeandere
partijen indewaterketen, bijvoorbeeld
drinkwater, rioleringen afvalwaterzuivering.

Hoe nu verder?
Dewatervoorziening blijft een taak
waaraan duidelijk publieke belangen
verbonden zijn. Deuitvoering vandezetaak
isevenwelooknu reedsovergelaten aan
organisaties dieprivaat zijn georganiseerd.
Deminister wilvasthouden aan waterleidingbedrijven meteen privaatrechtelijke
rechtsvorm diepubliekrechtelijk eigendom
kennen.Waterleidingbedrijven zijn NV's
waarvan deaandelen (bijna) geheel in
handen vandeoverheidzijn. Viaderaad van
commissarissen kan deoverheid alsaandeelhouder toezicht opdebedrijfsvoering uitoefenen. Pronkgaatzoverdat hij niet wil
terugkeren naar desituatie waarin alle
waterleidingbedrijven opnieuween
publiekrechtelijke rechtsvorm krijgen. Dat
isniet realistisch,zoconstateert hij terecht.
Deindruk wordrechtergewekt dat deze

'ouderwetse'organisatievorm genoemd
wordt omaantegevendat niet helemaal
wordt teruggegaan naar deoudesituatie.
Opzichishet eenzuiver politieke keuze
om in het streven naar meer doelmatigheid
welofgeen marktwerking roetestaan.Het
isniet aandewetenschap omdaar afbreuk
aan tedoen.Welisheteenplicht vande
wetenschap omeen bijdrage televeren aan
demeningvorming overmarktwerking en
daar waar keuzes niet ofnietgoed onderbouwd zijn, kritiek televerenen/ofondersteuning te bieden.Heroverweging vande
argumentatie vanPronk iswenselijk waar
keuzeszijn terug tevoerenop misverstandenenvergissingen. Daarvan lijkt hiervoor
eengroot gedeeltesprake.
Indewatersector isopzichruimtevoor
concurrentie.Naderonderzoek moetde
preciezemogelijkheden uitwijzen:op,om,
metentussendeinfrastructuur. Deintroductieen/ofbevorderingvanconcurrentiesluit
overigenshetstrevennaareenvergroening
vandewaterleidingbedrijven eneenintensiveringvandesamenwerkingindewarerketenhelemaalnietuit.Stetkernog,dergelijke
beleidsdoelenzijn heelgoedbinnenbereikte

brengen bijdeintroductievan marktwerking
doorzein tevoerenalsrandvoorwaarden of
onderdelen vandeconcurrentie binnende
sector.Ookstaatdeintroductievanconcurrentiedeinvoeringvaneenverplichteprestatievergelijking (benchmarking),waarbij de
waterleidingbedrijven wordenvergeleken in
hun prestatieopbedrijfseconomisch gebied,
maarookophetgebiedvankwaliteit,milieu
endienstverleningaanklanten,volstrekt niet
indeweg.
Waar het naardetoekomst toevooral
omgaat isdat goed invullinggegeven wordr
aanderolvandeoverheid alsopdrachtgever
voordeuitvoeringvande watervoorziening,
aanderolvandeoverheid als waarborger
vanpubliekebelangen indewatersector en
aanderolvandeoverheid alsmarktmeester
indewatersector. Het adequaat vervullen
vandezerollen vereist het ontwikkelen van
specifieke, vaaknogniet ofonvoldoende
aanwezige deskundigheid.

waaromnursvoorzicningen,dusookde
watervoorziening,publiek warengeorganiseerd.Bijeengoedontwikkeld vermogen tot
invullingvandezerollenwordenderisico's
vanoneerlijke concurrentie,zoals misbruik,
fraude enoplichtinggemitigeerd enkaninde
watersectoreenzelfde wegworden ingeslagen
alsindeoverigenutssectoren.•"
M. Twist
M.Kort
M. Kuit
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Vooral'tWater
G r o n t m i j w e r k t a a n integraa l w a t e r b e h e e r in het landelijk en stedelijk g e b i e d . O n z e o p d r a c h t gevers zijn r e g i o n a le w a t e r b e h e e r d e r s , g e m e e n t e n e n private p a r t i j e n . Interactie m e t r u i m t e lijke inrichting en milieu staat v o o r o p . Een t o e n a m e v an het w e r k v o l u m e w i l l e n w e k o p p e l e n
aan d e v e r b r e d i n g en v e r d i e p i n g v a n de a a n w e z i g e kennis b i n n e n de g r o e p .
Binnen o n z e v e s t i g i n g e n in R o e r m o n d e n E i n d h o v en is plaats voor e e n

Grontmij,advies- en

Hydroloog m/v

ingenieursbureau,werkt in
Nederland en daarbuiten
aan de verbetering
van het woon-,werk- en
leefklimaat. Biedt
bedrijfsleven en overheid
een geïntegreerd
dienstenpakket.
Van ontwerp tot
en met beheer.
Inde naamgeving van
de divisies is kort
samengevat welke velden

Ukunt van ons een collegiale werkomgeving verwachten en afwisselend werk.Vaak uitdagend
werk, dat veel van u zalvragen.Van uw kennis en van uwvermogen om met anderen samen te
werken. Omte luisteren en om uw standpunt over te brengen. Zowel binnen als buiten Grontmij,
in overleg met uw opdrachtgever ofandere betrokken partijen.
Deprojecten waaraan u werkt zijn divers.Zeliggen onder andere op het vlakvan stedelijk
waterbeheer, beekherstel, natuurontwikkeling en hydraulische vraagstukken. In hoeverre
u zich daarbij op termijn zult specialiseren hangt mede van u zelf af.
Van beide kandidaten verlangen wij ten minste enigejaren ervaring.U kunt zelfstandig en in
teamverband opereren en hebt affiniteit met aangrenzende vakgebieden. Uhebt plezier in uw
vaken alshet evenkan straalt u dat ook uit, zonder debelangen van anderen uit het oogte verliezen.
Van een bedrijf als Grontmij, mag u uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
verwachten.

van dienstverlening we
bestrijken:
• Advies & Techniek
•Verkeer & Infrastructuur

Voormeer informatie over dezevacatures kunt u contact opnemen met: Robvan Veen,
coördinator van degroepWater, ofmet HenriSchouten, hoofd adviesgroep Bodem &Water Zuid,
telefoonnummer (040)26512 11.

•Water & Reststoffen
• Bouw & Vastgoed

Uwbrief met curriculum vitae kunt u binnen veertien dagen na plaatsing richten aan:
Grontmij Advies&Techniek,Personeel & Organisatie, t.a.v.JacquelineHuijgens,
Postbus 1265, 5602 BGEindhoven.
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