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M E E R MARKTWERKING: WEL OF N I E T HEILZAAM?

Twee verschillende
prikkels voor
doelmatigheid
JAC VAN TUIJN

Deoverheidsgedomineerdewatersectorkannog doelmatigerwerken. Daar isiedereenhetovereens.
Devraag isalleen kan:deseerordarzelfbewerkstelligendoormeeronderlingesamenwerking,
ofis meermarktwerkingeenbetereaanjager. Opverzoekvanderedactievan H,0 discussieerden
dijkgraafHansvanderVlistvan lietHoogheemraadschap UitwaterendeSluizenen adjunct-directeur
HenkdeKraavanDelta Nutsbedrijven overdezevraag.Toteeneensluidendoordeel kwamhetniet.

"Gaat het bijdoelmatigheid alleenover
eenzolaagmogelijke prijs ofzijn er nog
andetewaarden vanwater?"Dezevraagwil
dijkgraaf ir.J.vanderVlistvan het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen graag
beantwoord zien alsergediscussieerd wordt
over meer marktwerking inde watersectot.
VanderVlist isalsdijkgraafen voormalig
milieugedeputeerde van Zuid-Holland
nauw betrokken bij het beheer van watersystemen indemeestebredezin.Vanuit die
functie ziet hij water niet alleen alseen
product vaneen leverancier ofeen zuiveraar.
"Ikhebde indruk dat ertegemakkelijk over
deinvoering vanmeer marktwerking wordt
gedacht.Water isniet alleeneengebruiksvoorwerp,maar water isookeenbelevingsvoorwerp.Water isonderdeel van duurzaam
denken."
Niet iedereen indewatersector neemt
debelevingswaardevan water alshet vertrekpunt bij dediscussieovermeer marktwerking.Adjunct-directeur ir.H.J.L.deKraa
vanDeltaNutsbedrijven wijst opdedagelijkse praktijk. "Dewaterwereld heeft zich-

zelfeen mytheaangepraat: 'het wondet uit
dekraan'.Diemythe houje maarevenvol.
Kijk naar onsverzorgingsgebied. De helft
vanons watetgaat naar deindustrie.Die
heeft het helemaal niet overhetwonder uit
dekraan.Dat interesseert zeniet.Wateris
voothen eengrondstof Zosimpel isdat."
VolgensDeKraawordt hij nu aldoorde
marktgedwongen om dekosten tedtukken.
Hij verbaast zichdan ookoverdecommotie
dieindewatersector isontstaan over het
voornemen vandit kabinet om meer marktwerking teintroduceren. "Een marginale
prikkel;dat kanechtgeen kwaad!"
VanderVlistenDeKraadenken duidelijk anders enzijn daarmee exemplarisch
voordeverdeeldheid indewatersector.
Niemand isecht tegen meer marktwerking,
maareendeelisbangdat een ongebreidelde
commerciële invloed alleszalafbreken wat
indeafgelopen honderdenjaren zorgvuldig
isopgebouwd. Deanderegroep isovertuigd
vandeheilzame werkingvan meer marktwerkingen isbereidzich te onderwerpen
aandevraagvande klant.

"Bijcommerciële bedrijven alsLyonnaisedesEauxzijn het de aandeelhouders
diededienst uitmaken."Volgens dijkgraaf
VanderVlist ishet absurd tedenken dateen
commercieel bedrijfzichzal inspannen voor
waterbesparing. "Alszo'n bedrijfin water
gaat handelen, isdebetrokkenheid bijde
waardevan het water in eenbepaald gebied
heelanders dan bij het gebiedsgebonden
waterbedrijf dat in handen isvandeoverheid.Watet iseenfactor diedekwaliteit van
deleefomgeving bepaalt.Alsjealswatersectordaar inhoud aan wiltgeven,dan moet
jeverdomdgoed weten watje aan het doen
bent.KijkmaatnaarZeeland:detoekomst
ligtdaar niet indeindustrie maar inde
recreatie.Dan isde omgevingskwaliteit
belangrijk. Daarzouden de waterbedrijven
een bijdrage aan moeten leveren."
Dezezorgplicht voordeomgevingskwaliteit isvolgensVandetVlistonlosmakelijk verbonden aan het leverenvan
wateren hetzuiveren van afvalwater.
"Jekunt het niet losknippen.Zovormen
rioleringen eenafvoersysteem voor afvalwaterenvoorregenwater. Hetgaat nog
jaren duren voordat het regenwater uit de
riolen is.Daarbij moeten we integtale
oplossingen zien te vinden."

Technologie doorbraak
"Het istwintigjaar langgoed gegaan in
Zeeland,"aldusDeKraavanDeltaNutsbedrijven. "Maarwelevennu ineen tijd
waarin technieken doorbreken.Doorprocesautomatisering, membraanfiltratie en
waterrecyclingisineensveelmeer mogelijk
geworden. Detijd vaneengrotecentrale
voorzieningalsdeenigedoelmatigeoplossingisvoorbij.Hulde aandewaterzuiveraars endemilieuwetgeving diede
eisenzohebben opgeschroefd datde
bedrijven nu gaan kijken ofhet waterdat de
achterdeur uitgaat weeraan devoorkant
naar binnen kan.Dedrempel isnu zolaag

Ir.H.J.L.deKraa,adjunct-directeurDelta
Nutsbedrijven:"Huldeaandewaterzuiveraarsen
demilieuwetgevingdiedeeisenw hebben
opgeschroefddatdebedrijvennugaan kijkenof
Hetwaterdatdeachterdeur uitgaatweeraande
voorkantnaarhinnenkan.Dedremvelisnuzo
laag datmarktpartijen zichindattrucjegaan
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hekwamen."

•Ii lIt i l l j
dat marktpartijen zich indat trucje gaan
bekwamen."VolgensDeKraamoet hij mee
in dezeontwikkeling."Alseenecht bedtijf,
moeten weonzeomzet beschermen." Hij
wijst opdetender vanDowChemicals in
Terneuzen om6miljoen m3kerelvoedingswater perjaar televetenvoor 17jaar. "Dow
heeft tien internationale partijen gevraagd
in teschtijven. Dat isdetealiteit anno nu.
Eenvan departijen heeft voorgesteld om het
zoetewater uir zeewater temaken. Iedereen
zegt datdatniet concurrerend kan maar
moetje daaropgokken?Zebieden hetwel
aanenvooreenprijs dieeenschok teweeg
zalbrengen. Datismatktwerking."
Degebruikelijke route vanproductie van
ketelvoedingswater uit industriewater lijkt
nietconcurrerend meer waardoor Delta
Nutsbedrijven markr verliest.Delta Nutsbedrijven heeft nu,samen met Grontmij,
aanDowaangeboden om het effluent vande
rwzivanTerneuzen en het afvalwater van
Dowzelfterecyclen tot ketelvoedingswater.
DeKraaisenthousiast overdeaanbieding:
"Datzou absoluut 'niveau Silicon-Valley'op
watergebied zijn".

Meer samenwerking
VanderVlistiseenvandeacht leden
vandeWaterkring,eeninformeel gezelschapvanvierdijkgraven, drie directeuren
van waterleidingbedrijven en eenbeleidsambtenaar vanRijkswatersraat. Tweejaar
geleden hebben zedeWaterkring in het
levengeroepen met alsdoeldestrikt
gescheiden wetelden vande waterproducentenendewaterschappen dichter bij elkaar
tebrengen. Het gezelschap heeft onlangs
eenmanifest uitgebracht waarin wordt
gepleit voot meet samenwerking inde
waterketen. Het document isbedoeldals
tegenwicht tegen het dogmatisch geloofin
meer marktwerking en biedteen alternatief
voormeer doelmatigheid zonder dat daarbij
deandere waarden vanwatereengevaar
lopen. "Het iseenmisvattingdat taakgerichte overheidsorganisaties niet vooruir
komen.Datdit ideeisontstaan ligt vooreen
deelaanonszelf Wezijn telang dootgegaan
zondet transparanr rezijn, zonder beoordeelbaar tezijn.Daar moeten wenu aan
gaan werken met benchmatkingendeorganisaties onderwerpen aaneen 'make-or-buy'
evaluatie.Doelmatigheid isniet ietsdat
apriorialleen viademarkt kan.
Daar wordt tegemakkelijk over gedacht."
VanderVlistvindt dat het verder uitbouwen vandetaakgerichte organisatie al
met almeervoordelen biedtdande
ongeleide introductie van meer marktwerking."Wij willen deandere waarden
van water overeind houden. Het gemak
waarmee wordt aangenomen dat meer

marktwerking hetzelfde resultaat oplevert,
gaat metekort doordebocht."

Geen wildwest
DeKraablijft van meningdat de
beschermde nutsbedrijven hun langste tijd
hebben gehad.Het nog maar heel licht
groeiende ofzelfs afnemende watergebruik
werpt volgens hem een nieuw licht opde
markt. "Etworden nogsteeds projecten
opgezet voor honderden miljoenen guldens.
Dat is- bijgeengroei - gevaarlijk. Doorde
monopoliepositie vandewatetleidingbedrijven vragen wenietaande buurman

indewatersector vandaan komt. "In
Zeeland zijn weoptijd demarkt opgegaan.
Rotterdam heeft denk ikookop tijd
gereageerd.Daarmee hebben detwee
waterleidingbedrijven metdegrootste
industriële afnemets alopdegrotere marktwerkinggeanticipeerd." Volgens hem isdat
niet eengevolg vandevoorgestelde wetswijziging maarom tevootkomendat degrote
afnemers weglopen. "Ikconstateetdatjuist
dewaterleidingbedrijven diegeen industrie
hebben het meest zijn gekant tegen meet
marktwerking. Enwchouden hetniet tegen.
Datzien wein detelecom enin deenergie."

Ir.],vanderVlist,dijkgraafHoogheemraadschapUitwaterende
Sluizen:"Wijwillendeanderewaardenvanwaterovereindhouden.
Hetgemakwaarmeewordtaangenomendatmeermarktwerking
hetzelfderesultaatoplevert,gaat metekortdoordehocht."
kanikbijjou 3miljoen kuub afnemen maar
bouwen wenogsteedsmooie,eigen installaties.Bijeendalendegebruikslijn worden
wceenpotentieel dure leverancier;dekosten moeten immersgedekt worden.
Deindustriële verbruiker kiestdan snelvoot
eeneigen oplossing,zekernu de substituten
steeds makkelijker worden",zo waarschuwt
DeKraa.Eenbeetje matktwerking neemt dit
gevaat weg.Dewildwest-verhalen overde
beursgangvan waterleidingbedrijven zijn
volgenshem tendentieus. "Onzeaandeelhouders zijn degemeenten endat blijft - als
ikdeHoofdlijnennotitie goed begtijp - ook
zo.Merhen hebben webovendien een prijsafspraak gemaakt voorvijfjaar: geen tariefstijging dus.Enelkjaar srijgen weweerop
het lijstje vanbedrijven metdegoedkoopste
tarieven vanNederland. Datiswelraarvoor
eenbedrijfdat opmaximaleconcurrenrie en
winst uit is!Daarin kloptdetheorievande
monopolisten dus niet."
VandetVlistisnietzozekervande
intenties van deRijksoverheid en wijst op
het Cohen-rapport. "Volgens heradviesvan
Cohen zou DeltaNutsbedtijven niet opde
vrije markt mogen opereren omdat het in
handen vandeoverheid is.Alsdir advies
wordt overgenomen houjealleen aandeelhoudcigestuurde bedrijven over."Volgens
DeKraaisdat nu helemaal niet aandeorde
en willen deministeries vanVROMen
EconomischeZaken alleeneen beetje meet
liberalisering, maargeen privatisering.

Net op tijd

OokVanderVlisrzietwelindat de
concurrentie niet buiten dedeur te houden
is.MinisterJorritsma heeft een wettelijke
regelingin het vootuitzicht gesteld die
waterschappen verplicht stelt het afvalwater
vanhuishoudens en kleinebedrijven te
zuiveren.Deminister wilgrote bedtijven
vrij laten indekeuzewiehet afvalwater
zuivert.Daarmeezalookvoorde waterschappen devrije marktwerking zijn intrede
doen. "Ikheb niks tegen concurrentie als wij
ook het fiscale regimekrijgen ombij die
grotebedrijven maatwerk temogen gaan
leveren."

Nieuwe initiatieven
VanderVlisrheeft aleens contact
gezocht metPWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland omopdat vlak tegaan
samenwerken.Maar hij vondgeen gehoor.
DeKraareageertverrastomdat hijeen
soortgelijke ervaring heeft gehad maar dan
andersom. DeltaNutsbedtijven had de
afvalwaterzuiveringsinstallatie in HetSloe
vooreenaantal bedrijven samen met het
Waterschap deZeeuwse Eilanden willen
bouwen.Maarditmaal gafhet watetschap
niet thuis.Evenvindende maatschappelijk
geotiënteerdedijkgraafendecommerciële
waterproducent elkaar.Dedoor beiden
beoogdesamenwerking tussen een waterschapeneenwaterleidingbedrijf isniet
gelukt.Meetsamenwerking indewaterketen zien beiden alseengoedezaak.De
achterliggende motivatie isechtet totaal
vetschillend.•"

DeKraasnapt eigenlijk nietgoed waar
degroteagressie regen meer markrwerking
H20
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