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LIBERALISERING

Teweinig oog voorde
hele watervoorziening
JAC VAN TUIJN

Liberalisering moagetn doelopzichzijn,vindtVEWIN-directeurir.EJJ. Cals.Ineeninterview
metH , 0 plaatst hijzijn twijfels bijdevoornemensvanderederingomhetNederlandsemodelvan
drinkwatervoorzieningoverboord tezettenendedeurnaarprivatiseringgedeeltelijkopentezetten.
Hijvraagtzichafofhetnietmogelijk isombinnen hetNederlandse, model meermarktwerkingte
introduceren.

Delucht van'meer marktwerking'
waait overalleNederlandse nutssectoren,
zoookoverdievande drinkwatervoorziening. Hoewelderegering vanwegede
maatschappelijke functie endekapitaalintensiviteit vandeinfrastructuur deze
sector noghet meest ontziet,zetzeinde
Hoofdlijnennotitie voordenieuweWaterleidingwet dedeur naar liberaliseringal
gedeeltelijk open.Denotitie,die vandaag
besproken wordt in het kabinet, moetde
basis leggenvoordenieuweWaterleidingwet diein 2001 in werking moet treden.
Indenotitiegeeft deregering aan datde
exclusieve rechten voor leveringvan drinkwater en huishoudwater straks alleen
verleend mogen worden aan overheidsbedrijven. Maarophet onderdeel exploitatie
kiestderegering alwelvoorde introductie

quenties vandiekeuzeszijn. Inde notitie
wordt alleengekeken naar het aspect
marktwerking en niet naar andere aspecten
alsleveringszekerheid, duurzaamheid,
kwaliteit enprijs,aspecten dieernujuist
verantwoordelijk voorzijn dat deNederlandsedrinkwatervoorziening tot detop
vijfvandewereld behoort.In mijn ogenis
daardoor dehoofdlijnennotitie tekortdoor
debocht."

Het Nederlandse model
VolgensCalsgaatderegeringdoorde
drangnaar meermarktwerking voorbij aan
devoordelen van het huidige Nederlandse
model."InhetNederlandse model zijn
eigendom en exploitatieniet gescheiden
endat heeft allerleivoordelen. Vergelijk
dat eersteens met deeventuele voordelen

"Indenotitiewordtalleengekekennaarhetaspectmarktwerkingennietnaaraldieasvectendieertoegeleidhebben
datdeNederlandsedrinkwatervoorziening totdetop5inde
wereldbehoort.Datisvoormijtekortdoordebocht."
van marktwerking.Dit tot ongenoegen van
deVerenigingvan waterleidingbedrijven
inNederland (VEWIN)."Delaatstepaar
maanden zijn indeconceptteksten vande
notitiesteedsmeer zakenvastgelegd,"zo
constateert VEWIN-directeur ir.E.J.J. Cals.
"Deregering wildeconcessiesvooreigendom vandeinfrastructuur endeconcessies
voorexploitatiescheidenen lijkt daarmee
tekiezen voor het Franse model.Ikvind
echter datje eerstgoed moet kijken naarde
keuzesdieje kunt makenenwatdeconse-

vaneennieuw modelvoordatje een keuze
maakt", zovindt Cals."Eentypisch kenmerk vanhet Nederlandse model isdat
debedrijven eigendomzijn vandelokale
overheden.Het mooievandit model isdat
degebondengebruiker zoviadelokale
bestuurders invloed kan uitoefenen opde
positioneringvanhet waterleidingbedrijf
Bijprivatebedrijven met eennutstaak heb
je behoefte aanandere vormen van toezicht.
Erisaltijd eeningewikkeld apparaat van
deRijksoverheid nodigomervoor tezorgen

dat deprivatebedrijven zichnetjes gedragen."Calsvindt dat dekwaliteit, deprijzen
endeleveringszekerheid inNederland op
ditmoment prima geregeld zijn en vraagt
zichdusafwaaromderegering het huidige
model zonodigopdeschopzet.

Maatschappelijke kosten
"Gaandemaatschappelijke kosten door
privatiseringdaadwerkelijk omlaag?",zo
vraagt hijzichaf "In Engeland isde drinkwatervoorziening helemaal geprivatiseerd
maar daar isnogsteedseen monopolie
omdat demarkt in handen isvanenkele
grote bedrijven. Verderkent het Engelse
leidingnet een lekverliesvan30procent.In
Nederland isdat4tot 6procent."Cals wijst
verder nogopeventuelegevolgen voorde
kwaliteit van het drinkwater:"Wij proberen
zovermogelijk onder denormen te blijven.
In landen met meer marktwerking,zoals
bijvoorbeeld Frankrijk, ziejedatde normen
worden opgevuld.Ookkunjeje afvragen of
erverschilgaat ontstaan inde benadering
vanklein-engrootverbruikers.Deleveringskosten zitten niet indeexploitatie
maar indeinvesteringen vande waterleidingbedrijven ten behoevevande
zuiveringsinstallaties en het leidingnet.Die
investeringskosten maken ongeveerdriekwart van deprijs uit. Die investeringen
zijn bovendien grotendeels algedaan en
moeten doorallegebruikers worden
betaald.Privatebedrijven, die minder
hoeven teinvesteren omenkelegrote
klanten tekunnen bedienen, zouden
daardoor aangrootgebruikers interessante
tarieven kunnen aanbieden."VolgensCals
zijn aldezepotentiëleverschuivingen nog
onvoldoende doorderegering bekeken.
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"Veelwaterleidingbedrijvenzienketenbeheer(drinkwater,
afvalwaterenafvalwaterzuivering]alseengoedeontwikkeling.Verdergaandeschaalvergroting enliberaliseringzijn
daarbijwaarschijnlijkcontraproductief"
Monopolistische situatie
InderedeneringvanCalswordende
mogelijkheden voormeer marktwerking
begrensd doordekapitaalintensieve infrastructuur van het waterleidingnet. "Je kunt
niet praten overeensituatie met drieverschillende leidingen oftransport vangrote
hoeveelheden water over lange afstanden.
Hetdenken overprivatisering isgebaseerd
opeensterk geloofmaar het isgeen
vanzelfsprekendheid dat ietswat werkt
bij deelektriciteitsvoorziening ookbijde
drinkwatervoorziening zal werken.Een
aardigvoorbeeld vind ikNieuwZeeland.
Daar isbijna allesgeprivatiseerd behalve
het drinkwater."
Indeogen vanCalsblijft dedrinkwatervoorziening altijd een monopolistische
sector en hij onderschrijft denoodzaak voor
een transparante bedrijfstak. "Jemoetgoed
in degaten kunnen houden wat wedoen en
wat welaten.Maar omerdan batsbom het
instrument van marktwerking bovenop te
zetten,datkan natuurlijk niet."

Geen discussie over getallen
IndeHoofdlijnnotitie speelt deregering met degedachte om grootgebruikers
diejaarlijks meerdan 100.000mi water
afnemen, devrijheid tegevenzelfhun
leverancier tekiezen.DeVEWINheeft in
een reactieopdit voornemen allaten weten
dat dit tot stijgende tarieven voorgebonden
klanten zal leiden.Maar ookdeVereniging
Krachtwerktuigen heeft tegen dezegrens
geprotesteerd indezin dat zedegrensop
ro.ooom?wilhebben.Volgens Krachtwerktuigen krijgt devrijemarkt andersgeen
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serieuze kans.Calswileigenlijk niet ingaan
opdediscussieoverdegrens."Gerallen
zijn niet belangrijk alsjeje nogaan het
afvragen bent hoeje meer marktwerking
wilt bereiken.Alsjedat wilt beteikendooi
bedrijven devrijheid tegevenzelfeen
waterleidingbedrijf tekiezen,dan zou
diegrens bestanders uit kunnen komen.
Opditmoment wilikhetdaar nietover
hebben.Metonzereactie hebben wewillen
aangeven dat in bepaalde regio's,zoals in
deRijnmond, waterleidingbedrijven 40
procent vanhun omzet bij dezware industriehalen.Daarzijn gigantische investeringen gedaan.Alsje dan,vandeeenop
deanderedag,andere aanbieders de
gelegenheid geeft omdekrenren uitde
pap tehalen,dan kunnen die waterleidingbedrijven dekosten vanhun investeting
niet meeromslaanoverdehoeveelheid
water waarvoor deinvesteringen zijn
berekend. Deinvesteringen worden niet
door andere aanbieders overgenomen ende
gebonden gebruiker draait opvoordeextra
kosten.Dat moetje dus niet zomaar ineens
doen."

Schaalvergroting
Indenotitie speelt deregering metde
gedachteomde bevoegdheid voor het
verlenenvanconcessiesbij deprovincies
wegrenemen en bij het Rijk neer teleggen.
Indediscussieoverdeideale schaalgrootte
vandewaterleidingbedrijven isdit een
belangrijk gegeven.DeVEWINvindt de
provincialeschaalprima passen bijde
huidige activiteiten. "Tweederdevan het
drinkwater wordtuitgrondwater bereid.

Datzijn allemaal kleinschalige projecten,"
aldusCals."Ikziebij dewaterleidingbedrijven opdit moment geen behoefte aan
grootschalige projecten, zoalsgrote spaarbekkens in het IJssclmeetofdiepe infiltratie
indeVeluwe.Debedrijven richten zichveel
meer op huishoudwater en nieuwe technologie.Demeerwaarde uit schaalvergroting
isnauwelijks aantoonbaar." Calswijst erop
datdewaterleidingbedrijven wel degelijk
bezigzijn met schaalvetgrotingmaar
dan opbepaaldegebieden."De bedrijven
werken samen ophetgebied van automatiseringenhet afzetten van reststoffen. Daar
valt met schaalvergroting welvoordeel te
behalen.Ookaandeproductiekant zijn
ervoorbeelden vansamenwerking,zoals
bijvoorbeeld deBrabantseBiesboschende
WRK.Maar alshergaat omonze primaire
taakdan isdehuidige schaal zoslecht nog
niet.Interessant ishet ookomvast testellendat deregering,onder andere inde4e
Nota Waterhuishouding, pleit voor ketenbeheer.OokdeUnievan Waterschappen
doetdat ten aanzien vande keten drinkwatet,afvalwater en afvalwatetzuivering.
Alswediekant opwillen,en veelwaterleidingbedrijven ziendat alseengoede
ontwikkeling, danzijn verdergaande
schaalvergroting en liberalisering waarschijnlijk contraproductief"

Marktwerking binnen het
Nederlands model
Calswildatderegeringeerstnogeens
goed kijkt ofermogelijkheden zijn voor
meer marktwerking binnen het Nederlandse model."Infeite zijn wedaar almee
bezig",aldus Cals."Metprojecten als 'Water
opmaat' leverenwehet bedrijfsleven water
met dekwaliteit diewordrgevraagd.Via
benchmarking willen wede inzichtelijkheid vandekosten vergroten. Verder zijn
webezig met het afstemmen vande
productieplannen.Opzich hoefje niet te
privatiseten om meer marktwerking te
krijgen." Opdevraagofdoor denoritiede
geest alniet uit deflesisen de privatisering
omzichheelzalgrijpen, wilCals niet
ingaan. Hij hoopt dat denotitie zal worden
beschouwd alseengoedevoorbereiding op
het maken van keuzesen dat dekomende
maanden gebruikt zullen worden om meer
integrale afwegingen temaken."De notitie
isgoedom enighouvast tehebben bij het
schrijven vandenieuweWaterleidingwet
maar alsdewetgeschrevengaat worden
moet ernogeensgoedgekeken worden of
dingen ookechranderszouden moeten.
Dat isovetigensookaltijd de insteek
geweest vanVROMdievcranrwoordelijk is
voordedrinkwatervoorziening." *[

