50 JAAR VAKANTIECURSUS D R I N K W A T E R V O O R Z I E N I N G AAN
D E TU D E L F T

Grote weerstand
tegen introductie
marktwerking voor
drinkwater
Alshetaan dedeelnemersvandevakantiecursusdrinkwaterzou liggen, danmoetliet
paarsekabinet(endeopvolgerdaarvan) maar
lievera/zienvandeintroductievanmarktwerkingindedrinkwatersector. Datwas
althansdeteneurtijdensdejubileumediticvan
dezecursus,dieoppjanuarijl. plaatsvond m de
collegezaalAvandeTechnischeHoogcschool te
Del/t,zoalsdeTUvoordezegelegenheidwas
herdoopt.
Inhetochtendprogrammawerdzowelteruggebliktopde ajgelopen50jaar, alseen kijkje
genomen inde(verre)toekomst.
Demiddagstond inhettekenvaneenfrisse
jorumdiscussie onderleiding vanPaul
Wittcman.Wegeven hierondereenimpressie.

Lessen uit 50jaar Vakantiecursus
Daterindeloopvan50jaar veel behartigenswaardigs is gezegd, wektgeen verbazing.Datergedurende deze periode
sprake wasvanveranderde inzichten evenmin.Maar hoeextreem datsoms was,liet
prof ir.HansvanDijk (TUD)zien met het
voorbeeld vandewaterpissebed (Asciius
aquaticus)inhetdrinkwaternet inAmsterdam.Ditbeestje werdnogindejaren zestig
bestreden dooreen'chemokuur' met het
bestrijdingsmiddel Pyrethrine.Dr. G.P.H,
vanHeusden zeidaarover tijdens de 18e
Vakantiecursus [1966): "Menmoet ditvraagstuk niet teemotioneel benaderen(...)

Prof! ir.HansvonDijk.
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Drinkwater en de volksgezondheid
"Eenbetrouwbare drinkwatervoorziening heeft meet mensenlevens gereddan
welkemedische ingreep ofbehandeling
(inclusiefantibiotica)danook,zijhetdat
vaccinatieseengoedetweede plaats innemen."Metdezestevigestellingopende prof
dr.JoopHuisman (emeritus hoogleraar TUD
en EUR)zijn voordracht 'Drinkwateren
volksgezondheid - InAquaSanitas'.Hij
schetstedeontwikkeling vandedrinkwatervoorziening uiteenoogpunt vangezondheidenhygiëne,waarbij cholera,crypto'sen
giardia,de'nieuwe'E.coli0157^7,aeromonas
en legionelladerevue passeerden.
Huisman benadrukre hetbelangvan
goed drinkwater alscollectieve voorziening
endaarmee impliciet hetbelangvaneen
sterkerolenverantwoordelijkheid vande
overheid.

Drinkwater en waterbeheer

Pro/dr.Joop Huisman.

Pyrethrine ishetwerkzame bestanddeelvan
vlooienpoeder,eenoeroud middel, waarmededemensheid eeuwen langincontactis
geweest,zonderdatnadelige invloed bekend
isgeworden."
VanDijk onderkende inde afgelopen
vijftigjaar een viertal perioden, gekoppeld
aandehoogleraren drinkwatervoorziening
vandeTUDelft. DeperiodeKrul(1948-1964)
kenschetste hijalsdeperiodevan het
pionieren, waarbij degekozen onderwerpen
onveranderlijk betrekking hadden op de
techniek vandedrinkwatervoorziening.
Deperiode Huisman (1964-1983)richttezich
met nameopdeverwetenschappelijking van
het vak.Hetwasookdeperiodevandegrote
projecten (Berenplaat, Biesbosch,WRK,
AndclscMaas)engroteplannen (Structuurschema IenII).Inhettijdperk Kop (1984199z)kwamereensterkeaandacht voorhet
milieu endemaatschappelijke randvoorwaarden voorde drinkwarervoorziening.
Demeest recente periode(VanDijk, 1993-?)
sraatinhettekenvandebeleidsmatige
ontwikkelingen inmaatschappij enwatersector.
Eenbloemlezingvan hoogtepuntenen
opmerkelijkheden uitdeafgelopen 50jaaris,
samenmetdevoordrachten vanditjaar,
opgenomen indegoudenjubilcumbundcl
'Uitdagingen voordedrinkwatersector'die
tijdens decursusaandedeelnemerster
beschikking isgesteld.

Ook profdr.Joost deJong(TUD/RWS)
benadrukte inzijn voordracht,datgoed
drinkwatet eenzorghoort tezijn voorde
overheid. Hijschetstedeontwikkelingen in
derelatievandedrinkwatersector met
andere relevantebeleidsterreinen, zoals
ruimtelijke ordening, milieubeheeren
waterbeheer. Dezefacetten vormen als het
wareeenomhullend kader voorhetdrinkwaterbeleid, aldusDeJong.
Hij stond watlanger stil bijdebetekenis
vandeNW4,hetBDIVenderecente
Hoofdlijnennotitie (herziening waterleidingwet),enstelde vast,daternogeen
stevigediscussie moet worden gevoerd over
devolgende vragen:
Hoemoet worden omgegaan metde
schaalverschillenbijhetstreven naar
strategische enopetationelesamenwerkingindewaterketen? Hoezitdat

Pro/dr.Joostdejong.

Trof.dr.JanDogmom.

met integratie tot waterbedrijven, en
dan vooralde bestuurlijke component?
- Alsereengrotere nadruk komt te liggen
op het beoordelen van waterleidingbedrijven opbedrijfseconomische doelmatigheid, komen dan de milieutaken
niet onder druk testaan?
Komenexperimenten met huishoudwater,vanbelang in het kader van het
zoeken naar nieuwewegenvoorstedelijk waterbeheer, straks nogwelvande
grond?
Welkebetekenis heeft marktwerking
voorindustriewater voorde waterbeheerder, zowelopstrategisch alsop
operationeel niveau?Wordt de toedeling
vandebronnen eenvoudiger ofjuist
niet?Wordtdeaanpak van verdroging
bemoeilijkt? Enhoezalhet gaan metde
positieverolvan de waterleidingbedrijven bij deontwikkeling van
industriewaterprojecten?
Ervalt nogveelteonderzoeken, aldus
DeJong,dieniet na kon laten (marktwerking?) indit verband deexpertisevan
deTL) Delft aan te prijzen.

Hoe ziet de drinkwatervoorziening er uit in Z0Z5
SteldeDeJongzichnogenkelevragen,
devolgendespreker,profdr.Jan Dogterom
(VU/ICWS)gafwat prikkelende antwoorden
in zijn voordracht overde drinkwatervoorziening in hetjaar 2025.Hij voorspelde "het
ontstaan vaneen nieuw typeorganisatie:
eengrotereschaal,grotere financieringsbehoefte, daardoor kritischer op kostenstijgingen, maarookalerter ophet creëren
van afzet voornieuwe producten en het
inzetten vannieuwe technologie.Eengroeiende markt isdeexport vankennis op het
gebied vantechniek en management. De
eerstefeitelijke deelnemingen in buitenlandse waterleidingbedrijven zullen begin
volgendeeeuw een feit zijn.Deinbreng van
dehuidige aandeelhouders,gemeenten en
provincies,zalgeengelijke tred kunnen
houden met aldeze veranderingen.

Denieuwedynamiek vraagt om andere
vormen van toezicht en partnerschap.
Financieringstechnickcnen marketingtechnieken zullen door denieuwe partners
worden ingebracht: financiële instellingen
enconsument-gerichte organisaties, bijvoorbeeld een supermarktketen.
Tegelijkertijd zaldeoverheid terugtreden en
zich beperken tot het afdwingen van garantiesvoordevolksgezondheid en eengoed
beheer vande bronnen.Deomvorming tot
grotereen krachtiger organisaties wordt
mede in dehand gewerktdoorde interesse
van anderenutsbedrijven voordesectoten
debelangstelling van anderegrote buitenlandse branchegenoten:Fransen, Duirsers
en Engelsen.Daarop wordt geanticipeerd.
Deontwikkeling vanhet waterspoor isaan
het begin vande21steeeuw doodgelopen.(...)
Desamenwerking met de'schappen' wilde
niet ergvlotten.Denieuwedynamiek inde
waterleidingsector heeft deschappen ende
gemeenten wat afhoudend gemaakt.
Zij zitten nogvolop indemeer traditionele
overheidsrol. Het isgebleven bij het
gezamenlijk automatiseren vande facturering,"aldus Dogterom, diezicheraan het
slot vanzijn voordracht opberiepeen
buitenstaander tezijn, hetgeen hem het
recht verschaft zichtevergissen.

Discussie onder leiding van
Paul Witteman
Nadelunch onrspon zicheen levendige
discussiemet eendeskundig forum,
bestaande uit drs.S.B. Swierstra (lidGS
Drenthe,commissaris WMD,WD),drs.
R.Lanning(lidGS Overijssel, commissaris
WMO,CDA),F.Hilgers (wethouder Ridderkerk,commissaris WZHO,PvdA),ir.P.A.E.
van Erkelens(watergraafReggeenDinkel,
D66),drs.J.L.deRidder (consumentenbond)
enW.vanDieren (1MSA, ClubvanRome).

Aansluitend opdevoordracht vanJan
Dogterom sreldeWitteman aandezaalde
vraagwievandeaanwezigen het ideehad
dat erin2025 nogmeer danzes waterleidingbedrijven zouden bestaan.
Vandepakweg300aanwezigen ging slechts
éénvinger omhoog,die toebehoorde aan
dr.Bernard Haring (VROM).Hij verklaarde
zijn moedigedaaddoor tewijzen opdeontwikkelingen indemembraanfiltratie, diein
detoekomst zou kunnen leiden tot een
groot aantal kleinschalige zuiveringsunits.
Zetdieontwikkeling doot,dan isopgrond
vanoperationele overwegingen eenverdere
schaalvergroting niet opportuun.
Witteman weesvervolgens opde
neiging vandeoverheid om indedrinkwatersectot matktwerking te introduceren
door deeigendom vandevoorziening te
scheiden vandeexploitatie.Ziet het forum
daar wat in?
VanErkelens isbangdat het gebeurt
wanneer wedekrachten inde watersector
niet snelbundelen. Hilgers ziet welmogelijkheden en wijst opeen'efficiency drive'en
DeRidderachternietsoptegen,mitser
goed flankerend beleid is.Swierstra en
Lanningzijn ronduit tegen, terwijlVan
Dieren het onzin vindt eneropwijst, dat de
schijnbare rationaliteiten vaneen kortstondig paars ideologisch tijdperk veel
schade kunnen berokkenen.
Witteman steldevervolgens een vijftal
stellingen aan deorde,waarde forumleden
op reageerden.
Stelling 1: Doordedreicjincjvan marktwerking worden nutsbedrijven steeds
ejfjicié'ntcr en klantvriendelijker
DeRidder washer hartgrondig eens met
destelling."Kijk maar naar deenergiebedrijven," zozeihij.Swierstra achtte het
eenstimulans omanders tegaan werken,
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geendreiging maar een impuls. Lanning
vroegzichafofherproducr daarmee voorde
consumenr goedkoper wordt,waaropDe
Riddervroeg,ofLanning kon garanderen
dat dedrinkwatervoorziening nu tegende
laagste kosten en duurzaam gebeurt.
Hilgersgafherantwoord: "Eengarantie
daatoplijkr me moeilijk."
VanErkelens erkende,dat et vande
dreigingeen impuls uitgaat, maarwees
erop,dar het ookzonder zo'n dreiging kan.
"Kijk maar naarde waterschappen."
VanDieren merkte op,dat destelling
getuigt vaneen misetabel mensbeeld: alleen
onder dreiginggaan weaardigzijn voorde
burgers."Dat klopt niet met wat wede
afgelopen 1000jaar ophetgebied van waterbeheer hebben gedaan.Kijknu eenswatde
gevolgen zijn vandtiejaat paars:erisalleen
nogeenechte impuls alswelulligvoor
elkaar gaan doen,"aldus VanDieren.
Stelling 2: Dedrinkwatervoorziening waseen
natuurlijk monopoliedat indezemoderne tijd
niet meertehandhaven is
Swierstra achtteeencollectieve verantwoordelijkheid in hetgeheelgeen probleem.
VanEtkelens:"Wemoeten het overheidsmonopolie handhaven waar hetom watet
gaat.Erkan natuurlijk beter met elkaar
worden samengewerkt, maar stapvootal
niet demarkt in!"Lanningvroegzichafwat
nogdewaaideendelolzijn van het aandeclhoudcrschapwanneer ersprakeisvan
eencentraal toezicht.
VanDieren plaatsteeen kanttekening
bij het verschijnsel monopolie:"Deessentie
vanmarktwerking isefficiëntie; deessentie
vannatuurlijke vootraden, waatondei
water, iszevooral niet opdematkt te
gooien."In het verlengdedaarvan pleitte hij
voor"dertig ofzelfs zesrig bedrijven, datis
betetdan dezesvanDogterom.Latenwe
het divershouden,en vooralzonderEZconttole."

Prof.ir.JanKopspreektdevergadering toe:
"Hoeveelnatuurmaghetmilieuonskosten"
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Stelling 3:Doormarktwerking zalde
drinkwatervoorziening aanzienlijk goedkoper
worden
DeRidder onderschreefdestelling van
harte,tetwijl Lanning weesophet feit, dat
bij marktwetkingde waterleidingbedrijven
dekomendejaren eenaanzienlijk hoger
eigen vermogen (denkaan 30%) zullen
moeten opbouwen, wat tot aanzienlijk
hogere tarieven zal leiden.Swierstta
benadtukte denoodzaakvan intensiever
toezicht vandeoverheid opcollectievevoorzieningen bij toenemende matktwerking.
Welzaghij mogelijkheden voor het opde
matkt brengen vandeNederlandse kennis
ophetgebied van het waterbeheer ende
watervoorziening.
VanDieren zaglieverdeprijs van het
water hoger worden,omdat daarmeeeen
milieubelang wordt gediend.
VanErkelens washet met destelling
volstrekt niet eens:"Deintroductie van
marktwerking leidt toteen vootzieningdie
nietdezelfde kwaliteit en waaide heeft alsde
huidige voorziening.Diekan goedkoper
zijn, maar iknoem datgeen winst."
Stelling4:Drinkwaterbedrijven gebruiken
oneigenlijke technische argumenten omhun
monopolie instand tehouden
Lanningging inophet leverenvan
water viadenetten van anderebedrijven; er
isdan sprakevan verdringing. "Stel datje
vanuit Twenteeenleveringwiltdoen van
dtinkwatet aan Heincken inZoetetwoude
viahet leidingnet.Het isdan geenWMOwatei maatWZHO-ofhoogstens WMNwater watje levert.Enwieisverantwoordelijkvoordekwaliteit?"Omdat probleem te
voorkomen,zomerkteVanErkelensop,is
het beter omeengrote waterzak tevullen
metWMO-water envia het Twentekanaal
enanderewateren naar Heineken teslepen,
zoalsookgebeurt metNoors fjordenwater
naar Rottetdam. "Nogbetet ishet," aldus
VanErkelens,"omdiezakdan maar direct
tevullen met Grolsch!"

Stelling5:Om marktwerking tevermijden, is
hetnodig omhetintegrale ketenbeheer inde
watersectorsnel te realiseren
"Dat moetje losvanelkaarzien,"zei
Swierstra, "wemoeten weltoenaar ketenbeheer,maar niet vanwegede matktwerking."Lanning bevestigdedat:wel
ketenbeheer, maar losvandemarkt.Ook
Hilgets washet etmeeeens;ketenbeheer
valtaandeconsument goed uit teleggen.
(Witteman:"Waarom isheterdan nogniet?"
Hilgers:"Bestuurlijk ligt het moeilijk".)
VanErkelensvoeldeerveelvooromde
eersteendevijfde stelling met elkaar te
combineren: "Doordedreiging van marktwerking komt integraal ketenbeheer sneller
vandegrond".DeRidder onderschreef
alleen het gedeelte nadekomma.
Aanhet slot vande forumdiscussie
stelde PaulWitteman nogdevtaag of,
gezien deuitlatingen tijdens dediscussie,
het politieke tij nogtekerenzou zijn.
VanDierengafhetantwoord: "Zeker,de
schade vandemarktidcologieisgroot, maar
het iseen flinterdunne ideologie,en het tij
keertal."

Wijsheid van de wandelgangen
Indewandelgangen, tijdens het fraai
verzorgde watertheater endeKiwa/VEWIN
Nieuwjaarsborrel, werd nogstevig nagepraat over het gebodene.Algemeen was
daarbij deteneur, dat deheledagtoch een
bevestiging boodvandeafwijzing vande
marktwerking inde watetsector.
Degedachteaaneen algemeen, centtaai
toezicht stuit vrijwel iedereen tegende
borst,vooraldehuidige aandeelhouders.
Daarbij moet mendeogen niet sluiten voot
eenverhogingvandeefficiëntie indesector,
dieonder meer wordt bereikt dooreen
beteresamenwerking indewaterketen.•"
GEERT B. VINKE
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