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Meerderheid bevolking
tegen privatisering
waterleidingsector
EengrotemeerderheidvandeNederlandse bevolkingistegendeprivatisering vandewatersectoren
vindtdatdewatervoorziening inhanden vandeoverheidmoetblijven.Debelangrijkste motivatie
lijkt tezijn 'watgoed ismoetje nietveranderen'.Datblijkt uiteenenquêtediedeNIPO heeft
gehouden inopdrachtvan deVEWIN.
Omsturingvandeantwoorden tegente
gaan kregen deondervraagden ófdestelling
voorgelegddatheteigendom van waterbedrijven inhanden moet blijven vangemeentenenprovincies,ófdestellingdathet
eigendom vanwaterbedrijven geprivatiseerd
moet worden.Opdeeerste stelling
antwoordde73procent datdewaterbedrijveninpublieke handen moeten blijven; tien
procent vond hierdatdewatersector geprivatiseerd moet worden.Bijna tweederde(65
procent)van deondervraagden diede
tweedestelling voorgelegd kreeg,washet
daar niet meeeensenisdustégen privatisering.Vijftien procent washetwelmetdeze
stellingeens.
Debelangrijkste motivatieomniette
privatiseren valtonder denoemer 'wat goed
ismoetje niet veranderen'.Zevenvande
tien ondervraagdenzijn namelijk tevreden
overdekwaliteit vanhetNederlandse
drinkwater.Achtvandetien respondenten
vinden datdeleveringvan betrouwbaar
drinkwater debelangrijkste taak vande
waterleidingbedrijven is.Slechtsvier
procent vandeondervraagden noemtde
prijs vanherwater alsbelangrijkste taak.

Tevreden
Vandeondervraagden is90procent
tevreden overdeuitvoering vandebasistakenvandewaterbedrijven, metnamehet
(geringe)aantal storingen ende betrouwbaarheid vanhetwater.DeNederlanders
hebben niet veeldirect contactmetde
waterbedrijven: slechts vier procent bezoekt
weleenseenwaterbedrijf) ombijvoorbeeld
denota tebetalen, water aantevragenof
om informatie tekrijgen.
Eenklein percentage vandegeënquêteerden (vijfprocent) heeft weleens klachten overdeleveringen kwaliteit vanhet
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waterofdenota.Bijnadehelft vandeze
klachten [46procent)wordt niet doorgegevenaanhetbetreffende waterleidingbedrijf

Watertarief vaak onbekend
Eenopvallend punt blijft datslechts
tien procent vandeondervraagden weet
hoeveelzij voorhetwater moeten betalen.
Toch vind dehelft vandeondervraagden(51
procent)deprijs van warer preciesgoed. Dat
deprijs vanhetwatervoor30tot40procent
bestaat uitbelastingen isbij62procenr van
deNederlanders bekend.Demeningen over
devraagofdat rechtvaardig is,zijn verdeeld:
dehelft vindt vanwel,40procent vindt van
nieten tien procent heeft geen mening.
Toch willen derespondenten desnoods
meer betalen voorinvesreringen. Bijna driekwart (72procent)isbereid meertebetalen
voornatuurbeheer;70procenr wilwelmeer
betalen voordezorgvoorveiligdrinkwater
inontwikkelingslanden en62 procentwil
meer uitgeven inruil voorzachter water.
Eenkwartvandeondervraagden heeft
behoefte aan(meer)informarie, metname
algemene informatie. De ondervraagden
verstaan daar ook'adviesgeven'en'opde
hoogregebracht worden'onder.Herfeirdat
bijna dehelft vanalleklachten niet wordt
doorgegevenaanhetbetreffende waterleidingbedrijfduidteropdatde informatievoorzieningeenbelangrijk item blijft.
Ondanks deuitbraak vandeveteranenziektevorigjaar maart ishetvertrouwenin
dekwaliteit vanhetdrinkwater niet
gedaald.Alshetgaatomkleur, helderheid
enzuiverheid zijn deNederlanders tamelijk
totzeer tevreden overhetkraanwarer.De
hardheid vanhetwatergeeft minder aanleiding tottevredenheid, maar smaaken
zuiverheid zijn indeogenvandeconsu-

ment debelangrijkste kenmerkenvan
kraanwater.
Ondanks hetfeirdatdehardheidvan
kraanwater hetlaagstscoort van deeigenschappen vankraanwater heeft slechts 16
procent vandeondervraagden eenwaterontharder ofwaterfilter inhuis.

Meerderheid steunt kabinet
Debelangrijkste conclusiesuitdit
onderzoek lijken tezijn datde waterleidingbedrijven eengoedimago hebben onderde
Nederlandse bevolking:dekwaliteit vanhet
drinkwater wordt alsgoedervaren,deleveringisberrouwbaar endeprijs isgoed.Ook
het kabinetsbesluit waarinvoorlopig wordt
afgezien vandeprivatisering vandewaterbedrijven wordtdoor eenruime meerderheidvandebevolking,volgensdezeenquête,
gesteund.•(
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Oproep
Eeninternationaalgezelschapvanspecialistenop
hetgebiedvanhetwaterbeheerheejtzichenigetijd
geledengegroepeerdindezogeheten
5-S-Society.OokNederlandkenteena/deling:
Chaptergenoemd,diemomentee! uit33 mensen
bestaat.Dieledenzijnajkomstig uitallerelevante
geledingenbinnenhetwaterbeheeren hebben
gemeendatzijhunsporenbinnendirvakgebied
reedshebbengediend.Zijsrellenzichalsdoel 'de
kennisvanhetNederlandsewaterbeheerteverdiepenenmetdekennisvanhetbuitenlandaante
vullenenheteigenwaterbeheersconceptactiefuirte
dragen'.
HetNederlandseChapter biedtdaarom
insamenwerkingmet haarZweedseenlater
ditjaar haarZuid-Afrikaanse zusterorganisatietweevakgenotendemogelijkheid omop
haarkostengedurendevierwekenzichte
verdiepeninhetvakenteervarenhoeditin
herbuitenlandgaat.
Deselectiestaatopenvoorrecent afgestudeerden/gepromoveerden ineenrelevante
afstudeerrichting vaneenNederlandse
universitaire instellingofvandetechnische
enagrarischehogescholenénvoorhendiehet
stadium vanafstuderen hebbenbereikt.
Debeoordelingscommissie verlangteen
doordekandidaatgeschrevenkortessayvan
circa500woordenoverhet themawaterketen.
BelangstellendendienenhunCVenhet
essayvóór25maarropresturen naar:Beoordelingscommissie5-S-Society-uirwisseling,
p/aLekdijk-Oost 6,3411 MNLopik. f

