VERSLAG

P R O N K H O U D T VAST AAN E I G E N LIJN

Waterleidingbedrijven
blijven in
overheidshanden
MinisterPronkvanVROMheeft meenbrie/aandeTweedeKamerherhaaldwathijaleerder
verkondigde:deNederlandsewaterleidingbedrijven blijven inhandenvandeoverheidenmogenniet
geprivatiseerd worden.EenivatersectorinprivatehandenvindtPronk,enmethemhethelekabinet,
ongewenst, "omdatcommerciëlebelangen nietgassen bijeensectordiemoetvoorzienineenprimaire
levensbehoefte vangebonden klanten". Hetkabinetsluitzichhiermeejonneelaanbijhetstandpunt
vanhetTweedeKamerlidjaapjelle Feenstra dievorigjaar bijdebehandeling vande hoofdlijnen
vooreennieuweWaterleidingwetvroeggeen marktwerking teintroduceren indeopenbarewatervoorziening.
Pronkheeft dussteungekregen van het
gehelekabinet inzijn pogingen dewaterleidingbedrijven in overheidshanden te
houden. In weerwilvanderecente ontwikkelingen indedrinkwaterwereld staat hij
geen privatisering toeen marktwerking
slechts inbeperkte vorm.
Indebriefdiehij 25juni naardeTweede
Kamerstuurde,schrijft Pronk tewillen
voorkomen dat waterleidingbedrijven zich
gaan richten opwinstbejag. Ook concurrentievindt hij uit denboze.Uiteindelijk zou
dat ten kostekunnen gaan vandekwaliteit
vandrinkwater, deleveringszekerheid, de
continuïteit en eengoed bronnenbeheer,
aldus Pronk.
Ontwikkelingen zoalsdiezich intussen
hebben voorgedaan bijdebedrijven Deltaen
Nuon wilhij indenabije toekomst hiermee
tegengaan. In hoeverredeminister deze
tweemaatschappijen nogtotdeorderoept,
isniet duidelijk. Tijdens het congres 'Waterbeheer indezi c eeuw'van het Studiecentrum voorBedrijfenOverheid op1 en 2juli
inAmsterdam zeiir.G.Ardonvan het
ministerie vanVROMzichzorgen temaken
overdehuidigeontwikkelingen bijdezogeheten utility-bedrijven Delta en Nuon,
ondernemingen met water alsée'nvan hun
producten."Wettelijk kannu nogniets afgedwongen worden.Hopelijk kan viaoverleg
metdeaandeelhouders tot overeenstemminggekomen worden.Deontwikkelingen
bij beidebedrijven kunnen mogelijk niet
teruggedraaid worden.Deoverheid kan
alleenproberen andere waterleidingbedrijven voortezijn.AlsDelta en Nuon
echtgaan privatiseren, verliest het ministeH20
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rievanVROM".Ardonzeiheteen slechte
zaak tevinden dat beidebedrijven alveel
verdergegaan zijn dan watdehuidige en
toekomstige Waterleidingwet toestaat. Het
ministerie vanVROMheeft volgensArdon
dewaterleidingbedrijven duidelijk genoeg
gemaakt watzij welenniet zou tolereren.
Overigens voorziethet protocoldatis
opgesteld bijdeovername van Waterleiding
Friesland doorNuon in het inoverheidshanden blijven vandewaterdivisie bij eventueleprivatisering vanNuon.
Ardonverwacht buiten zuidwest-Nederland trouwensgeengrote problemen."De
situatie inZeeland wijkt nogalafvanderest
vanher land".
Vandeaanwezigen ophet tweedaagse
congresinAmsterdam bleekbij hand opstekeneenkleinemeerderheid Pronktesteunenendus tegen privatisering vande waterleidingbedrijven testemmen.Eveneenseen
kleinemeerderheid bleekechter tegelijkertijd geen bezwaar tehebben tegende
vormingvan multi-utility-bedrijven!

Economische Zaken
HetministerievanVROMkiestnu duidelijkvoorbehoudvandemonopoliepositievan
deafzonderlijke waterleidingbedrijven met
hungebondenklanten.Deleveringvan
hoeveelheden industriewater aan bedrijven
bovenderoo.000kubiekemeterwordtovergelatenaandevrijemarkt.Datstandpuntwas
infeiteookaleerderingenomen.Delaatste
briefvanPronkbetekent nauwelijkseen
wijziging vanhetbeleidintenaanzienvan

MinisterPronk.
marktwerkingenprivatisering.Watwelis
veranderd,isdathetministerievanEconomischeZakenzichnu ookachter het standpunt
vanVROMheeft geschaard.Datgingnietvan
harte.IndeHoofdlijnennotitie warenbeide
ministeriesheterovereensdatdewaterleidingbedrijven meergeprikkeld moesten
wordenomdoelmatiger tegaanwerken.Ook
werdgedachraaneenscheidingvande
concessiesvoordeexploitatieende infrastructuur.Deeersteconcessieszoudenop termijn
danvrijgelaten kunnen worden,zodat
concurrenriekanontstaan tussendebedrijven.Diemogelijkheid isnugeblokkeerd.En
EconomischeZakenisdaarmee uiteindelijk
akkoordgegaan.

Risico's
Pronkgaat inzijn uitvoerigebriefaan
deTweedeKamerinophet natuurlijke
monopolie vande drinkwatervoorziening.
Inverband met debeschikbaarheid van
bronnen envooralhet karakter vande
infrastructuur én kwaliteitsproblemen die
bij transport kunnen optreden,heeft de
watervoorziening eenregionaleschaal.Een
situatie waarbij,opverzoekvandeconsument, meer drinkwaterleveranciers van
dezelfde infrastrucruur gebruik maken,is
volgensPronkdaarom niet denkbaar.
"Duurzame veiligstellingvandeopenbarewatervoorziening ishet bestegewaarborgd alsherpubliekekarakter isverzekerd.
Het eigendom en het beheer vande infrastructuur voordewinningenproductie,het
transport endedistributie dienen ookinde
toekomst in handen vandeoverheid te blijven.DeTweedeKamer heeft destijds het
kabinet verzocht omhet overheidseigendom
in dewetteverankeren.Daarom heeft het
kabinet ervoorgekozen indenieuweWaterleidingwet tebepalen datexclusieve rechten
(deconcessies)alleenzullen worden
verleend aan bedrijven dieeigendom vande
overheid zijn. Het verlaten vandezelijn zou
toteenprivaat monopolie leidenen daarmee
aanleiding kunnen geven tot een aanzien-

lijke intensivering van dereguleringenrisico'smet zichmeebrengen ten aanzien van
dethans uitstekende drinkwatervoorziening
in Nederland",zoschrijft Pronk.
"Drinkwater iseen basisvoorziening en
eerste levensbehoefte. Dit vereisr niet alleen
eenoptimale kwaliteit en leveringszekerheid, maar ookeenprijs die maatschappelijk
aanvaardbaar is.Daarnaast hebben waterleidingbedrijven een bredere maatschappelijke
functie. Zij dienen een doelmatig watergebruik tebevorderen, bijvoorbeeld door
waterbesparing en het leverenvan andere
kwaliteiten water.Zij vervullen naast de
waterschappen engemeenten een bredere
rolindewaterketen dandievanwaterleverancier alleen.DeHoofdlijnennotitie gafal
aandatdespecifieke functie van waterleidingbedrijven zalworden vastgelegd in
detaakopdracht die in dewerzal worden
opgenomen en bovendien tot uitdrukking
zalkomen indeverplichting devolle
verantwoordelijkheid voordegehele keten
(winning,productie en distributie) in één
hand rehouden",aldus minisrer Pronk.

waterleidingbedrijven zullen worden overgenomen doorenergiebedrijven ofmultiutilities."Deenergiesector ontwikkelt zich
snel richting markt enprivaat eigendom.
Met betrekking tot de drinkwatervoorziening past dezeontwikkeling niet in het
geformuleerde rijksbeleid. Bij privatisering
vandeenergiesector zou weereen splirsing
moeten plaatsvinden vanenergieen water
om het overheidseigendom vandewaterleidingbedrijven teverzekeren.De bestaande
viergecombineerde nutsbedrijven, waarvan
Nuon enDelta degrootste zijn, zijn overigensnogvolledigin overheidshanden".
"Commerciële belangen passenniet bij
eensectordiedient tevoorzien ineen
primaire levensbehoefte vangebonden klanten.Dit zounamelijk kunnen leiden tot
afwegingen, waarbij een verschuivingzal
plaatsvinden vandeaandacht voorkwaliteitszorg, leveringszekerheid, continuïteit,
duurzame ontwikkeling engoed bronnenbeheer naaraandacht voor kostenreductie,
gericht op winstmaximalisatie".

Moratorium
Scheiding activiteiten
Warerleidingbedrijven krijgen duseen
wettelijk monopolie voor hun specifieke
nurstaak.Wanneer dezebedrijven tegelijkertijd ookmarktactiviteiten verrichten,is
eenduidelijke scheiding tussen nuts-en
marktactiviteiten noodzakelijk, vindt het
ministerie vanVROM,terbescherming van
degebonden klanten enter voorkomingvan
oneerlijke concurrenrie.
Inverband met het bijzondere nutskarakter zaldeoverheid resrricries stellen aan
het uitkeren vanwinst enzullen in ieder
gevaldecommerciële activiteiten van
concessiehouders buiren desfeer vande
watervoorziening in eenaparte rechtspersoonmoeten worden ondergebrachr. De
bedoelingdaarvan isdekansop financiële
risico'sdieTerugslaan opdeconsumenrzo
klein mogelijk remaken.

Geletopdesnelheid vandeontwikkeling
isdekansreëeldatdergelijke fusies ofovernamesplaatsvinden voordatdenieuwe
Warerleidingwet vankrachtwordt.Pronkwil
daaromoverderecenteomwikkelingen in
overlegtreden metdeVEWINendehuidige
eigenaren vanwaterleidingbedrijven. Eén
vandepunten diehij wilbespreken,ishet
instellenvaneenmoratorium tenaanzien
vanhet overheidseigendom van waterleidingbedrijven, vooruitlopend opdeaangekondigdewettelijke regelingindenieuwe
Waterleidingwet.Pronkoverweegt eventueel
dewetgevingopditpunt teversnellen.
Opéén nazijn allewaterleidingbedrijven momenteel in publieke handen.
AlleenBronwaterleiding Doorn valt daarbuiten, maar diezalopgaan inWaterleidingbedrijf Utrecht. Herwettelijk verankerenvanoverheidseigendom hoeft daardoor
geengevolgen rehebben.

Realiteit
Pronk vreestdat nadeovername van
WarerleidingFriesland doorNuon meer

Uitzonderingen
Waarsprake isvaneen bedrijfsorganisa-

DeVEWINalsoverkoepelendeorganisatievanallewaterleidingbedrijven kan begrijpelijkerwijsgeeneensluidendereactiegevenopdebriefvanministerPronk.Zevertegenwoordigt
tenslottezoweldewaterleidingbedrijven dieachterhetstandpunt vanPronkstaan,hetzelfs
toejuichen, alsdebedrijven diealleonderdelenvandewaterketen naarzichtoewillen trekken
endemulti-utility-bedrijven Nuon enDelta.
DeVEWINisweltevredenmetdeduidelijkheid diehetkabinet nugebrachtheeft. Ookisde
verenigingblijmethetverlatenvandeplannen omhetFransemodelovertenemenvan
gedeeldeconcessies."Onzeledenwildendanniet",alduseenwoordvoerder.

tiewaarin meer functies zijn geïntegreerd,
zoals hetgevalisbij bijvoorbeeld Nuon,zal
het buiten eeneventuele privatisering
houden vandewaterdivisie mogelijk
kunnen leiden tot enigeschade. Dergelijke
schade trad in her verleden ookopbij de
reorganisatie vandeopenbare drinkwatervoorziening.Indemeestegevallen werd
daarbij immers debestaande horizontale
integrarie tussen energie-en drinkwaterdistributiebedrijven bewust verbroken.

Concluderend
PronkzietdemotieFeenstra alseen
ondersteuning vande Hoofdlijnennotitie.
Conform dienoritie endemotiezalde
watervoorziening voor huishoudens inde
toekomst volledigin handen blijven vande
overheid.Omdedoelmatigheid vande
waterleidingbedrijven tebevorderen zalde
overheid eenverplichte presrarievergelijking
(benchmarking) invoeren.
Overdeadminisrrarieve splitsingvan
eigendom/beheer enerzijds en exploitatie
anderzijds om onder andere een evenruele
invoering vanmarktwerking bij deexploitatiein detoekomst niet tebemoeilijken, isde
visievan het kabinet gewijzigd. Vandesplitsingwordt afgezien. Welwordt voorgesteld
omtezijner tijd, alsdeervaringen metde
prestatievergelijking daartoe aanleiding
geven, tebekijken ofeenverdergaande vorm
vandoelmatigheidsbevordering nodigis.
Voordeindusrriegeldt nu dat ieder
bedrijf dat proceswater afneemt, in beginsel
vrij isindekeuzevandeleverancier.Hoewel
erookvoorindustriewater vandrinkwaterkwaliteit marktwerking mogelijk is,bestaat
opdit moment echter in hetgrootste deel
vanhet land materieel eenmonopolie voor
dewaterleidingbedrijven. Herkabinet gafin
deHoofdlijnennotitie aanmarktwerking bij
grootschalige leveringvan indusrriewater
toetestaan bovendegrens van100.000
kubieke meter.Het signaaldat deKamergaf
overmogelijk negatievegevolgen van
marktwerking bij indusrriewater neemr
Pronk ter harte.Hij zaldaarom zoeken naar
eenzodanige invulling in denieuwe wet dat
ongewenste effecten als kruissubsidiëring,
kapitaalvernietiging door verminderde afzet
door concurrentie,verminderde aandacht
voormaarschappelijkerakenenbelemmeringvandesamenwerking inde waterketen
worden ondervangen. Ç
HetontwerpvandenieuweWaterleidingwet
wilPronkbeginvolgendjaargereedhebben. Op
14oktoberpraardeTweedeKameroverbovenstaandebriefvanPronk.
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