DeBerlinerWasserbetriebe staaninde
etalage
spronkelijke bedrijven hielden zichzowel
metdrinkwater alsafvalwater bezig.Het
gefuseerde bedrijf moest zosnel mogelijk
financieel opeigenbenen staan.Datbetekende flinke tariefsverhogingen. In hetwestelijk deelvielendefederale subsidiesweg.
Inhetoostelijk deelbetaalden deverbruikersalleeneen bijdrage indevariabelekosten.Doordatdeafzet isgedaald door het
industriële verval,hoeft niet in uitbreiding
tewordengeïnvesteerd. Welmoetde afvalwaterzuivering worden uitgebreid om aan
deEU-richtlijn tevoldoen.Hetgevolgisdat
het tariefnu hoog is:DM3,45per kubieke
meter voordrinkwater enDM4,85voorde
riolering endeafvalwaterzuivering. Het
laatste bedrag isformeel een belasting,die
echter ookper kubieke meter afgenomen
drinkwater in rekening wordt gebracht.
Daarover hoeft ookgeenBTWte worden
betaald,weloverdrinkwater (7procent].

Augustus vorigjaar meendedeSenat,de
stadsregering,darhet nodigwasdatook
BWB eenbijdrage ging leveren aandeverlichting vandefinanciële noden vandestad.
Doordeschuldenvrije overdracht vande
Oost-Berlijnse activawasdesolvabiliteit60
procentgeworden.Eenwinstuitkering van
DM1 miljard kon dusbest,meendede
Finanzsenatorin. Desolvabiliteit daalde
daardoor rot50procent,voldoende om
leningen tekunnen aantrekken. Endat was
natuurlijk ooknodigomdeze winstafdracht
tefinancieren. Datdaardoor deuitgaven
voor rente indekomendejaren zouden toenemen, wasvanlaterzorg.Ookwildede
stad voortaandividend ontvangen ter groottevaneennormale renteover hetheleeigen
vermogen.Endegrondwaterbelasting werd
verdubbeld totDM0,60perkubieke meter.
Dedaarop volgende tariefsverhoging stuitte
opeen breed maatschappelijk verzet.Hoewelhet begon alseenactievandePDS,de
vroegerecommunisten, namen een aantal
stadsdeelraden deactieover.Zij hielden de
tariefstijging inopdenota,en lieten het
aankomen opjuridische procedures. Inmiddelsdreigen ook consumentenorganisaties,
woningbouwverenigingen en onroerend
goedbedrijven metprocessen.Erzijn strafklachten ingediend tegen deBWB-directie
wegensafpersing. DeSenatweetechter van
geen wijken, omdesimpele reden dat zij het
geldalhebben uitgegeven aan salarissen.

In 1994werdBWB omgevormd vaneen
gemeentebedrijf ineenAnstalt des öffentlichesRechts,eensoort overheids-NV, waarbij
degemeente onvoorwaardelijk garant staat.
Tegelijkertijd werdeen grondwaterbelasting
ingevoerd vanDM0,30perkubieke meter.
Datgaat inBerlijn eenvoudigomdat de
gemeente tevensdeelstaat is.Gesteund door
deverantwoordelijke Wirtschaftssenator
gingBWBzichsterkextern profileren. Door
middel vandochterondernemingen, die
deelswerden aangekocht, heeft men een
aantal contracren verworven, met name in
Polen,Oost-Duitsland, Rusland en Hongarije.Inmiddels isookheteersteChineseproject begonnen.Demeeste projecten hebben
betrekkingopdezuivering van afvalwater,
maarerzitten ookdrinkwaterprojecten bij.
Degekochtedochterondernemingen haddenaleenaantal contracten inWest-Duitsland voorbedieningen onderhoud van
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deeerste
jaren werden behoorlijke aanloopverliezen
geleden,vorigjaar nogDM80miljoen.Volgendjaar hoopt men uit deverliezen te zijn.
DeBWB-directiemikt opdevijfde plaatsvan

Vervolgens ontbrandde eenfellediscussietussen deWirtschaftssenator Elmar
Pieroth (CDU)ende Finanzsenatorin
Annette Fugman-Heesing (SPD).Pieroth
wildedeBWB laten uitgroeien toteen Neue
Industrielle KernevanBerlijn.BWB zou
daarom moeten worden omgevormd toteen
privateNV,waarin ookparticuliere bedrijvenzouden kunnen participeren ombij te
dragen aan degroeivande onderneming.
Verkoopvaneendeelvandeaandelen zou
welDM2 miljard kunnen opleveren.Wellicht zoudestad zichoptermijn helemaal
uit het bedrijf kunnen terug trekken. Frau
Fugmandacht erechter heelanders over.Al
diebuitenlandse projecten kosten alleen
maargeld;diekonden maar beter afgestoten
worden.Hetzouveelaantrekkelijker zijn
omeenconcessievoorhet verzorgen vande
drink- enafvalwatervoorziening in Berlijn
aantebesteden.Dehoogstebiederzou dan
allewerknemers enroerendezaken moeten
overnemen.Zowerden eerder hetgas-en
het elektricteitsbedrijfverkocht.Eenconsultant berekende ineen rapport dateendergelijke aanbesteding welDM4miljard zou

DestadBerlin heeft dringendheid nodicj.Vorigjaar heeft hetwaterbedrijfalDM 1 miljard inde
stadskasmoetenstorten.Ditjaar heeftdestad hetdubbelenodig omdeeindjes aanelkaarte knopen.Wieheeft DM2miljard overvooreenaandeel van49procent?Enisiedereenwelwelkom?
DirecteurP.JonkervanhetDuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZHjwasopwerkbezoekinBerlijn.
HetWest-Berlijnse waterbedrijf waseen
bijzonder bedrijf Doorde geografische
insluiting washet bedrijfgedwongen omde
waterkringloop zoveelmogelijk te sluiten
omzomin mogelijk afhankelijk tezijn van
deDDR.Het effluent vande afvalwaterzuiveringwerdperpijpleiding naar eenzodanigeplaatsgebracht dat het later viaoevergrondwaterwinning weeropnieuw kon
worden gebruikt. Dekosten hiervan werden
grotendeels gedragen door debondsregering,die meervan dergelijke bijzondere kosten voorzijn rekening nam om het woonenwerkklimaat in West-Berlijn concurrerend te houden.
In 1989vieldeBerlijnse muur. De financiëlesituatie vandeherenigde stadBerlijn is
echterzeerslecht.NaastBerlijn doenookde
andere "NeueBundeslander"eengroot
beroepopfederale subsidies ende financiële
vereffening vanbelastinginkomsten tussen
dedeelstaten. Het resultaat isdat het huidigebudget vanBerlijn ongeveer evengrootis
alsdievanhet vroegereWest-Berlijn. De
kostenzijn echter flink gestegen. Ermoet
niet alleenveelgeld worden besteed omde
stad weeropteknappen, maar ookishet
personeelsbestand meer dan verdubbeld.
Weliswaar verdienen devoormalige OostBerlijnse gemeenteambtenaren nogsteeds
minder dan hun West-Berlijnse collega's,
maar het zijn erzoveel,dat degemeente de
grootste moeite heeft om desalarissen te
kunnen betalen.Omdat deOost-Berlijnse
industrie vrijwel volledigisweggevaagd,is
dewerkloosheid inBerlijn hoog.De
gemeente wildat niet nogerger maken door
gedwongen ontslagen. Erzit dus weinig
anders opdan opzoektegaan naarextra
inkomsten.Nadat eerst het electriciteitsbedrijfenhetgasbedrijfvrij geruisloos zijn
verkocht,wordt ernu heviggediscussieerd
over het waterbedrijf
In 1992werden hetWest-en Oost-Berlijnse waterbedrijf samengevoegd tot deBerlinerWasserbetriebe (BWB). DetweeoorH20
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deranglijst vandegrootste Europese waterbedrijven.

(

vandeaandelen vandieholdingnaarde
beurs.Het isechter onwaarschijnlijk dat dit
genoegzalopbrengen. Het gezamenlijke
balanstotaal vandedochters ismaarDM600
miljoen met eeneigen vermogen vanDM
150miljoen.Toch isop 10juni besloten om
deholding opterichten. Metde vakbonden
isafgesproken dat dewerknemers dieovergaan tot 2005eenarbeidsplaatsgarantie hebben.Deovertolligheid blijft zoveel mogelijk
bij hetBerlijnse kernbedrijfachter.Ookde
politiekepartijen lieten zichniet onbetuigd.
DeCDUwasbangvoorhaarsocialegezicht,
enbesloot dat bij wetzou moeten worden
vastgelegd datdestad minstens 51procent
vandeaandelenzou moeten houden.Volledigeprivariseringwerd dus uitgesloten,
maarPieroth konverder.Binnen deSPD
ontbrandde een hevigediscussie, waarbij
Frau Fugman het,ondanks desteun vande
partijleiding, aflegde tegen de linkervleugel
die,in samenspraak met devakbonden, te
hoopliep tegen het winst maken opwater
door buitenlandse concessie-houders.De
ledenvergadering stemde eindjuni uiteindelijk in met eencompromis,waarbij er
tweeparticuliere grootaandeelhouders
mogen komen,één van25 procent enéén

kunnen opleveren.Dediscussie bleefniet
binnenskamers.Vakbondenen ondernemingsraad waren tegen beide voorstellen.
Deondernemingsraad stelde voorom alles
bij het oude telaten,enaandestad
DM2 miljard uit tebetalen als vooruitbetaling voorhet dividend inde komende
23jaar.Dit voorstel reddehetniet.Ookde
directie wasnietgelukkig met devoorstellen.Zijzouden lievereenalliantie aangaan
meteen FransofEngelsbedrijf voor buitenlandseprojecten, endan een kruiselingse
parricipatie nemen. Doordat destad geen
aandelenruil wildemaar contanten omde
begroting sluitend temaken,wasdezeweg
afgesloten. EneenFranseofEngelseconcurrent alsgrootaandeelhouder isgeen aanlokkelijk vooruitzicht.
Het hielpooknietdat eenmemo uitlektevanEURA-Wasser,een gezamenlijke
dochter vanLyonnnaise desEauxenThyssen,waarin stond dat aandehuidige voorzitter vandeBWB-directie,BertramWieczorek,bij overnameofdeelnameeenarbeidsplaatsgarantie 'voor eenjaartje' zou worden
geboden.Dedirectie kwam daarop meteen
tegenvoorstel:brengalle deelnemingen
onder ineenholding,enbreng49procenten

van t4procent.Dat mogen beslistgéén
waterbedrijven zijn, en ookgeen energiebedrijven merwarerdochrers.Verderzouer
aan deklanren en aan hetpersoneel ieder5
procent vandeaandelen moeten worden
aangeboden.Tenslotte zou 10 procent vande
opbrengsr aparr moeten worden gezetvoor
Zukunftprojekte, en dusniet mogen worden
gebruikt omdegaten indebegroting te
dichten.
Dat maaktedewegvrij vooreenbeslissingvandeSenatop7juli om49procent
vandeBWB tegaan verkopen.Erzaleen
holding worden opgericht met tweedochters:deholdingvandedeelnemingen en het
Berlijnse warerbedrijf, dat eenAnstalt des
öffentliches Rechts blijft. Overdevoorwaarden isverder nogniersbekend gemaakt.De
tijdsdruk ishoog:deDM2 miljard isal
ingeboekt voorditjaar.%
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Cursus Individuele Behandeling
Afvalwatersystemen (IBA)
Doelgroep:

Personen werkzaam op milieukundig terrein bij de overheid,
het bedrijfsleven of particulieren die zich bezighouden met
individuele behandeling van afvalwater.

Cursusinhoud: Afvalwaterkarakteristieken, effluentnormen voor lozing op
oppervlaktewater en op de bodem, voorbehandeling,
biologische zuivering, nabehandeling, infiltratievoorzieningen
van effluent in de bodem, financiële- en bedrijfsvoeringsaspecten van IBA-systemen, case.
Opzet:

Twee dagen van 9.00 - 17.00 uur.
Data: 30 oktober en 6 november 1998, locatie Den Bosch
27 november en 4 december 1998, locatie Zwolle
De kosten bedragen /" 1.450,-

Informatie:

De cursus is een samenwerkingsverband tussen het Van Hall
Instituut Leeuwarden en HAS KennisTransfer Den Bosch.

Inlichtingen:

HAS KennisTransfer, mw. A. Remmelts,
Postbus90108, 5200 MA Den Bosch,
tel. (073) 692 36 37, fax (073) 692 36 40.

BETROUWBARE
BRON
• watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
-TV inspekties in
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch
- milieu
-diepe pulsboringen
- sonderingen
- minifilters
• bronbemaling

Kwaliteit, Veiligheid en
Erkening
Dat is het motto
van de specialisten van
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C 3 grondboorbedrijf
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GrondboorbedrijfHaitjemaB.V,
Wisseling 10. Postbus 109,
7700ACDedemsvaart,
Tel:0523-612061, Fax:615950
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