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De Kartonnen Doos
TOEKOMSTVERKENNINGEN IN DE DRINKWATERSECTOR (I)

Via efficiëntiebevorderingnaarliberalisering?
Economischegroeivormtéén vandebelangrijksterandvoorwaardenvoorwelvaartsgroeienLSonlosmakelijk verbondenmetconcurrentie.uitgegevendrijft ookdedrinkwatersectorinderichtingvan
benchmarking enregulering.Dat kanindetoekomstleidentoteen(aldan nietgehelc)liberalisering
vandewatervoorziening,ookalsluitdehuidigenationalewetgeving datnog uit.Technologische
ontwikkelingen enveranderingen indewensenvandeafnemerszijnbelangrijke drijvende krachten
vanditproces.Omzicheffectiefvoortebereidenopdittoekomstperspectief,dienendedrinkwaterbedrijven daaromactiefteblijvenstrevennaarkostenverlaging,meteenopenoogenoorvoorde
wensenvandeafnemers enpraktischhaalbaretechnologischeontwikkelingen.
Wiehad 20jaargeledengedachtdat hij
zijn omanu alleenviaeenmobiele telefoon
zou kunnen bereiken?Omawiloveral
bereikbaarzijn enzeihaarvasteabonnement zelfsop.Jeomawastochdelaatstevan
wiejedatenkelejarengeleden verwachtte?
Inmiddelswetenwebeter:69procentvande
Nederlanders ismobielbereikbaar. Mobiele
communicatie heeft dewereld veroverden
biedtsteedsuitgebreideregebruiksmogelijkheden.
Nieuwetechnologieën veroverende
markt zodrazeontwikkeld zijn.Dat heeft
ookzijn effect opdeorganisatiestructuur in
detelecom.Zo'n 20jaat geleden warenwe
allemaalnogklant vandePTT,eenoverheidsbedrijfzonder concurrenten,datde
binnenlandse infrastructuur geheel ineigen
beheer had.Nu kanomakiezen tussen
elkaar beconcurrerende aanbiedersen
pakketten.Desnelleontwikkelingen roepen
vragenop,ookvoordedrinkwatersector.
Staatdesectorookeendergelijkeveranderingtewachten?Werkenbijdewaterleidingbedrijven dezelfde krachten alsin
anderesectoren,metindetoekomst hetzelfderesultaat?

Waterleidingbedrijven nu
Vorigjaarbesloothet kabinetdatde
waterleidingbedrijven overheidseigendom
moeten blijven. Ondermeeromdatde
behoefte aanintegralekwaliteitszorg het
noodzakelijk maakteigendom,beheeren
exploitatieinéénhand tehouden.Ookhet
natuurlijke monopolieopde infrastructuur
enhet risicovaneenprivaat monopolievoor
eenprimaire levensbehoefte alswater spelen
meebijdat besluit.Ditisgeheel inlijn met
deEuropeseregelgeving.VolgenshetEuropeesverdragmogen lidstatendienstenvan
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algemeen economisch belangvormgeven
"volgensbeginselendiehen instaat stellen
hun taken tevervullen".Dezebeginselen
mogen nietconflicteren metderegelsvan
vrijemededinging, behalvewanneer dat het
vervullen vandedienstverhindert (artikelen
16en86).
Incombinatie methet subsidiariteitsbeginsel(artikel5] magdeNederlandse overheiddusregelsopstellendiehetoverheidseigendomvan waterleidingbedrijven
verankeren.Volgensdehuidige inzichten
komendepubliekebelangen andersnamelijk inhetgedrang.Daarmeelijkt derecente
privatiseringsgolfvoorde waterbedrijven
voorditmoment voorbij.

...maarop langere termijn?
Degrotevraagisechter:blijft datzo?
Telecommunicatie en elektriciteitsvoorzieningzijn immersookdienstenvanalgemeeneconomisch belang.DePTTende
voormaligeprovinciale elektriciteitsbedrijvenhadden ookeennatuurlijk monopolie
opdeinfrastructuur, inclusiefeenborging
voorkwaliteitenlageprijzen.Tochgingen
dezesectoren naardemarkt.Blijkbaar schattedeoverheid indat depublieke belangen
ookineendeelsgeprivatiseerde situatievoldoendeofzelfsbeter kondenwordengegarandeerd.Hetbelangrijkste verschilmetde
watersector isdatindeelektriciteitsvoorzieningdekwaliteit vanhetproduct bijeen
gedesintegreerdebedrijfskolom wélkan
wordengeborgd.

Verder dan benchmarking?
Efficiëntieverbetering staatalenige tijd
opdeagenda vande waterleidingbedrijven.
Wewerken daaraan viaschaalvergroting
-van214bedrijven indejaren'30via25 inde

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
'DeKartonnenDoos'.Dezeverkent trends
indeNederlandsemaatschappij omtoekomstbeeldenvoordewatervoorzieningte
ontwikkelen.Dezetoekomstbeeldenzullen
eenbasisvormenvoordeinvullingvanhet
bedrijfstakonderzoek enmogelijkeenbijdrageleverenaanhetstrategischbeleidvan
debedrijven.Uitmeerdanhonderd trends
heeftdeprojectgroeperelfgeselecteerd
vooreennadereanalyse.Dezereeksbehandelthetpotentiëleeffect vandetrendsen
deonzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.

jaren '90naar twaalfnu -enviareorganisaties,gerichteuitbestedingen samenwerkingsverbanden. Envergeetde vrijwillige
benchmark niet.Aldezefactoren drijven de
watersector richting efficiëntieverbetering.
Indetoekomst kandedruk tot efficiëntieverbetering nogverder toenemen.Deoverheidoverweegtbijvoorbeeld het opleggen
vaneensysteemvan maatstafconcurrentie
metcentraal tarieftoezicht, eenmaatregel
waarvooroverigensenkelemaanden geleden
indeTweedeKameronvoldoendesteunwas.
Eerderwasalsprakevaneenbeoogdeevaluatievandevrijwilligebenchmark,gevolgd
doormogelijke wijziging van het huidige
systeem.Overstappen naar een verplichte
maatstafvergelijking lijkt indat lichteen
minimale wijziging. Reguleringomde efficiëntietevergrotenendekosten te dtukken
staatopdeagenda vandeoverheid.Hetis
alleennogafwachten hoetoekomstige wetgeversditzullen invullen.
Daarvoorkunnen wekijken naar het
'Afwegingskader ReguleringNetwerksectoren'(ARN),dathetOnderzoekscentrum voor
FinancieelenEconomischBeleid(OCFEB)
voorhetMinisterievanEconomischeZaken
in2002opstelde.Netwerksectoren leveren
hun dienstenviaeeninfrastructureel netwerkvanbijvoorbeeld leidingen ofkabels.
Hetafwegingskader isdeeconomische

onderbouwing vandekabinetsnota 'Publiekebelangenenmarktordening:liberaliseringenprivatisering van netwerksectoren'
uit 2001 engeeft "eenstrategische beleidsvisieopmarktwerking inde netwerksectoren
teneindeviareguleringdewelvaart teverhogen".Het legthet verband tussen wijzigingenindenetwerksectoren ende effecten
daarvanopdewelvaart.Hetgeeft daarmee
eenindruk hoedeoverheiddenkt overbenchmarkenregulering.HetARNverondersteltdatalléénbij perfecte concurrentieop
eenvrijemarktgéén tariefregulering nodig
is.Daarnaast wordt het huidigemodelvan
tariefregulering inde waterleidingsector
(doordecentrale overheden)niet genoemd.
HetARNimpliceert centrale tariefreguleringensuggereert eenmeer dan dominante
rolvoorconcurrentie.

Management van diensten
Voorhet inschatten vande ontwikkelingenopgebied vanefficiëntiebevordering op
delangetermijn isheteconomisch model
'Management vandiensten' vanprof dr.
P.Ruyseengoedhulpmiddel.Dit model
helpt omhet idealebestuursstelsel vooreen
dienst tebepalenen illustreert belangrijke
randvoorwaarden voordewijziging van het
bestuursstelsel vooreenbepaaldedienst.

Hetmodel'Management vandiensten'beschrijft aandehandvandekenmerkenvandiensten
welkevandevierelementairebestuursstelsels hetbestebijeendienstpast.'Dienst'staathier
bijvoorbeeld voorhetleverenvandrinkwaterofhetuitvoerenvanrisicoanalysesinzakeLegionellapreventie.Bijhetbepalenvanhetidealebestuursstelsel vooreendienststaantweevragen
centraal:Isdevraagnaardedienstcollectiefofindividueelenishetaanbodvandedienstcollectiefofindividueel? Devraagiscollectiefalsdeverschillendeafnemers nagenoegdezelfde
behoeften hebben.Deuiteindelijke dienstverlening isdannauwelijks afhankelijk vanofbeïnvloedbaardoordeindividueleklant.Voorbeeldenzijngas-,water-enelektriciteitlevering.Daar
isnietveelvariatieindevraag,omdatdeinfrastructuur hetdiversifiëren vandedienstnietof
nauwelijks toelaat.Individuelevraagtreedtbijvoorbeeld opbijdekapper,deautodealerofhet
ziekenhuis.
Ofindividueelaanbodvaneendienst terealiseren is,hangtafvandetechnologische mogelijkhedenommeerdereparticulierennaastelkaarhundienstentelatenaanbieden.Datkan bijvoorbeeldbijtelefonie,waareenvastnetwerknaasteenmobielnetwerkfunctioneert enwaar
meerdereaanbiedersviahetzelfde nethundienstenaanbieden.Zonderdietechnologische
mogelijkheden isslechtsenkelvoudigaanbodrealiseerbaar.Zolevertdeopenbaredrinkwatervoorzieningnueengeïntegreerd collectiefaanbodvandegeheledienst(vanbrontotkraan).
Individualiseringvandelenvandedienstis,uithetoogpuntvanborgingvandewaterkwaliteit,nognietmogelijk. Hetmodellaatechterziendatveranderdeomstandigheden aanleiding
kunnengeventoteenanderideaalbesruursstelsel indetoekomst.
Aft), 1:

Model'Managementvandiensten'.

Bestuursstelsel
van de dienst

Gemeenschapsdienst
Wanneerzoweldevraagnaaralshet
aanbodvandedienstcollectiefzijn, issprake
vaneengemeenschapsdienst dieidealiter
wordtverzorgddoordepubliekesector.Zijn
zoweldevraagnaaralshetaanbodvande
dienst individueel,dan issprakevaneen
particuliere dienst,dieinhet idealegeval
wordtgeleverddoordemarktsector(zie
afbeelding i).
Hetmodel illustreert dathet ideale
bestuursstelsel van eendienstdoor ontwikkelingenindetijd kanveranderen. Collectief
aanbod kan,met nameonder invloed van
technologische ontwikkelingen, veranderen
inindividueel aanbod.Omindividueel aanbodindepraktijk ookecht mogelijk te
maken moetsomsdeorganisatievaneen
bedrijfstak worden veranderd. Individueel
aanbodindeenergiesector werdpasmogelijk,nadat bedrijven verticaalwerdenopgesplitst.Het hoofdtransportnet bleefcollectief terwijl hetproductie bedrijfen het
dienstenbedrijf(metderegionale distributienetten) individualiseerden -en binnenkortzelfs worden geprivatiseerd.
Ookindividualiseringvandevraagis
mogelijk.Weziendatsterkbijde telefonie,
waariedereconsument zijn eigengebruikswensen heeft. Individualisering vanvraagen
aanbodgingen hierhand inhand.Eenovergangnaardemarktsector isdandeaangewe-
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zenweg.Inanderegevallenlopendeontwikkelingen aandevraag-en aanbodzijde
nietgelijk op,bijvoorbeeld omdat individualiseringvanhetaanbod nietmogelijkis.
Ditishetgevalbij hetopenbaar vervoerover
groteafstanden. Datisnogsteedsgebonden
aanhetcollectieveaanbodvandeNS.Privatiseringisdaardusnietdeaangewezen weg!
Samenvattend laathetmodelvanRuys
ziendatdeprimaire karakteristieken van
zoweldevraagnaaralshetaanbod vandienstenbepalen inwelkematezein aanmerkingkomenvoorliberaliseringofprivatisering.

Beweging naar liberalisering
Erzijn dus nogalwatfactoten diede
watervoorziening richting efficiëntieverbeteringenzelfs(enigevormvan)liberalise-

ringkunnen drijven.Hetstrevenvande
maatschappij naareconomischegroeiroept
efficiëntieverbetering enconcurrentieop.De
Nedetlandsewet-enregelgevingsluiteen
dergelijke ontwikkeling weliswaar momenteelvoordedrinkwatervoorziening uir,
maardeontwikkelingen aanvraag-enaanbodzijde vandedienstgaan voort.

Aanbod van drinkwater
Individualiseringvanhet aanbodvan
drinkwater kanbijvoorbeeld voortkomen uit
technologischeontwikkelingen. Alternatieve
productiewijzen kunnen beschikbaar
komen,diefinancieel concurreren met het
huidige systeem.Ontwikkelingen inde
kleinschaligezuiveringstechnieken (met
namemembraanfiltratie) ende'lab-on-thechip'-kwaliteitscontrolezoudenkunnen leiH 2 0 : 8-2003 i
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dentoteenkostenefficiënt centraal watersysteemvoorinhuis,datwaterzuiverr naar
dekwaliteitsbehoefte opde afzonderlijke
tappunten, vergelijkbaar metdeCV-installatiedienugemeengoed is.Alsdebronvoor
eendergelijke voorziening lokaal oppervlaktewater, regenwater en/ofeigen afvalwater
is,ontstaat zelfseenvolledigalternatiefvoor
hethuidigesysteem.
Minder vergaandeindividualisering van
hetaanbodkrijgje als'lab-on-the-chip'-ontwikkelingen hetmogelijk makenomeen
continue, betrouwbareengoedkopekwaliteitscontrole uit tevoerenopvraagenaanbodvanhetdistributienet. Danwordtverticaleopsplitsingvanhetbedrijf mogelijk,
bijvoorbeeld ineenproductie-,een disttibutie-eneendienstenbedrijf Delendaarvan,
zoalsherdiensten-enhet productiebedrijf
kunnen dan wordengeliberaliseerd,zoals
reedsbij deelektriciteitsbedrijven gebeurd

Vraag naar drinkwater
Ookdevraagzijde vande drinkwatervoorziening kanindividualiseren. Eenpraktijkvoorbeeld zienweindeVerenigdeStaten,
waar in 19519 a l m 19procent vande huishoudens'point-of-use'-apparatuur voorde
drinkwatervoorziening stond.Na 11 september2001 isdezetrend nogversterkt.Deklant
bepaaltopdezemanierzelfwelkeeindkwaliteitophet tappunt hij wil.Ondanksdebetereleidingwaterkwaliteit inNederland zien

Afo.2:

weookhiereensoortgelijke ontwikkeling
richtingmeer nabehandeling doordeindividuele consument.

Ontwikkeling
Opbasisvandezeconclusies isgeschetst
waaidetrend vanefficiëntiebevordering toe
kanleiden(afbeelding 2).Ineen toekomstige
effectieve enefficiënte samenleving worden
producten endiensten (toegevoegdewaarde)
gecreëerd tegenzolaagmogelijke prijzen.
Detechnologische mogelijkheden, deregelgevingendespecifieke klantwensen bepalen
uiteindelijk hoe.Alsconcurrentie mogelijk
isenbovendien totlagereprijzen leidt,isde
introductie vanliberalisering in(delen)van
dewaterleidingsector zeer waarschijnlijk.
Maarookalsliberaliseringuitblijft, zal efficiëntiebevordering effect hebben.
Hoedeontwikkeling erpreciesuitzal
zien,hangt natuurlijk sterkafvandetechnologieendewensvandeklanten inde
komendejaren.Hergeschetste perspectief
geeft daarvoordriemogelijkheden, met
onderlingverschillende organisaties
(publiek,publiek/privaat enprivaat).

Kostenverlaging
Metditperspectiefingedachten,doetde
watersecror ergoedaandoor tegaan met het
verbeteren vandeefficiënrie. Deingeslagen
wegvanbenchmarks,fusies, samenwerkingsverbanden, reorganisaties engerichte
uit-ofinbestedingzalverdermoeten wor-

Onwikkelingentenaanzienvanefficiëntie.
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dengevolgd.Verderisonderzoek nodignaar
kosrprijsverschillen tussenbedrijven, die
nierworden beïnvloeddoorwijzigingen in
management ofbedrijfsvoering (dezogenaamdeexogenefactoren).Metkennis daarover,kunnen wevandebenchmark een
beterinstrument voor efficiënrieverbetering
maken.

Klantwensen
Depubliekewaterdienst moet daarnaast
vooraldicht bijdecollectievevraagvande
consument blijven opereren.Gewenste dienstendiebeterbij devrije marktpassen,zoals
Le^ionelk-advisering,kunnen beterviacommerciëledochterondernemingen worden
ontwikkeld engeorganiseerd. Onderzoek
naarmogelijkheden voor producrdifferenriatiebinnen depubliekedienst,met klantspecifieke opslagen opdebasisprijs voorde
bekostiging,kaninzichtgeven indewensen
vandeklant.Tedenken valtaan mogelijkhedenvoorpiek-/daltariefwater,storingsvrijwaterennatuurwater (waatbij extra
wordtgeïnvesteetdinnatuurwaarden inde
regio).Eenreedsgerealiseerd voorbeeld hiervanis'ontwikkelingswatet', geleverddoor
waterleidingbedrijven diedeelnemen aan
AquaforAll.

Onderzoek
IndezeTrendanalyserond efficiëntiebevorderingsignaleren wediverseonderzoeksgebieden diedeaandacht verdienen,
zoalsmembraanfiltratie, 'lab-on-the-chip'kwaliteitsmonitoring, compactezuiveringstechnieken,exogenekostenfactoren enontwikkelingen inklantwensen. Commerciële,
technologische enorganisatorische aspecten
blijken vaakraakvlakken tehebben.Technologischemogelijkheden enklantwensen zullenvooreenbelangrijkdeelbepalenhoe
onzesectorzichverderzalontwikkelen.Hoe
dewatetsector hierinzelfkansturen, isin
eersteinstantieafhankelijk vandemate
waarindeNederlandse drinkwatersectot
zichindezematerie(wil)verdiepen.We
moeten bij dieoverwegingvooraldeklanten
vandetoekomst ingedachten houden.Die
zullen immersnetzogreriggebruikmaken
vanconcurrerende keuzemogelijkheden
voordewatervoorziening alsdehuidige
klanten vanmobieletelefoons en belpakketten, f
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