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OP 4 OKTOBER VALT D E F I N I T I E F BESLUIT

Zes toekomstscenario's
voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam

nemingsraad vanGWen eventueel andere
betrokken diensten en bedrijven. Tot
21 augustus kangereageerd worden, waarna
op5september eendefinitief voorstel wordt
geformuleerd. Datadviesgaat naarde
gemeenteraad, dieop4oktober beslistover
detoekomst van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, f

Algeruimetijd wordtgesprokenoverdetoekomstvanGemeentewaterleidingenAmsterdam.Blij/tde
situatiezoaLshetnu.is,eengemeentelijkwaterleidingbedrijf ofgaatGWeentotaal andererichting
uit, bijvoorbeeld eenmulti-utilitybedrijfsamen metNuon?AndersenConsulting heeft inopdracht
vandegemeenteAmsterdam allemogelijkheden opeennjgezet. Derapportage isbegindeze maand
aangebodenaan deAmsterdamsewethouderTerHorst.Overigensheeft hetwaterleidingbedrijfhet
rapportzelfnietgekregen,weleenmondelingetoelichting vanjoost de HaasvanAndersenconsulting.Volgenseenwoordvoerdervan Gemeentewaterleidingen Amsterdam zijndegeuoemdeoptiesal
langerbekend.
Andersen heeft naar eenaantal punten
gekeken dieinde toekomst van belang
kunnen zijn voorwaterleidingbedrijven. Zo
isgekekennaar depolitieke context:
ondanks destellingname van minister
Pronk tegen privatisering vandewatersector isnietzekerdatdepolitiekookinde
toekomst dierichtingzalinslaan.Volgens
JoostdeHaasvanAndersen Consulting
lijken ookAmsterdamse gemeenteraadsleden voorzichtig tezijn alshet omeenzelfstandigere positievanGWgaat.
Verder isgekeken naardeverschillende
richtingen dieeenwaterbedrijf kan inslaan:
waterbij water,devormingvaneenwaterketen ofeenmulti-utilitybedrijf Eenander
punt vanaandacht zijn dehuidige concentraties binnen dewaterwereld: fusies, overnames enstrategische allianties.Tenslotteis
gekeken naar eenstrategische heroriëntatie:
hetstreven naardoelmatigheid en het starten vanactiviteiten opdewatermarkt om
klanten tehouden.Volgensdeconsultants
kunnen engros-leveringen en degrootzakelijke leveringen indetoekomst onder druk
komen testaan.
Naar aanleidingvandezepunten kwam
Andersen uitopzesverschillende opties,die
getoetstzijn aandriecriteria:de mogelijkheidomgrote klanten tehouden door
marktactiviteiten teontplooien,ermaggeen
lastenverzwaring optreden voordegebonden
klantenen tenslotte moetdepolitiekdirecre
bestuurlijk invloed houden.Deopties zijn:

ontplooid.VolgensAndersen isdit een stap
terug,omdat GWopdit moment almeer
doetdan eenpuur gemeentelijk bedrijf;
Optie 1:'Gemeentelijke dienst plus':de
politiek behoudt haar invloed,maar GWkan
partners zoekenom(commerciële) activiteiten teontplooien;
Optie z:Eenverzelfstandiging vanGW
tot eenNV,waardoor het bedrijf nieuwe
activiteiten kanontplooien.Devrijheid van
dedirectiewordtgroter, deinvloed vande
politiek beperktzich tot indirecte invloed
viadeRaadvan Commissarissen;
Optie 3:Waterbijwater,dooreen fusie
metDZHenPWN,waarbijeengroot waterbedrijfontstaat datniet-commerciële,internationaleactiviteitenkangaanuitvoeren.Er
kunnen kostenbesparingen ontstaandoorhet
combinerenvanfuncties. Deinvloedvande
politiekneemtaf, enlooptviadeRaadvan
Commissarissen.Dezeinvloedmoetgedeeld
worden metdecommissarissen vanPWNen
DZH;
Optie 4:Eenwaterketenbedrijf met
DWR,waarbij grote klanten bij ée'norganisatie terecht kunnen vooroplossingen op
maat.Degemeente houdt haar invloed,
hoeweldieietskleiner isdan bij optieo;
Optie 5:Een multi-utilitybedrijf,
bijvoorbeeld metNuon. Commerciële activiteiten worden mogelijk, hoeweldelandelijke politiek (opdit moment) tegen privatiseringvandewatersector is.Degemeente is
haar invloed grotendeels kwijt.

Optie o:GWblijft een gemeentebedrijf,
waarbij depolitiekhaar invloed behoudt.
Commerciële activiteiten worden niet

Op4juli nemenBurgemeester en
Wethouders vanAmsterdam eenbesluit, dat
voorgelegd wordt aandedirectieen onder-
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Nog geen fusiebesluit
WML
Opdeaandeelhoudersvergadering vanWaterleidingMaatschappijLimburgvan21junij.l. isnog
geenbesluitgenomenovereeneventuelefusievan
WMLmetNuon,ofdevormingvaneenwaterketenbedrijfmetomliggendewaterschappen.
Sommigeaandeelhouderswildenmeerinformatie
overdeverschillendeoptiesvoordatzeeenbesluit
nemen.Welisdenoodzaakvanschaalvergroting
vooriedereenduidelijk.
Volgensvoorzitter StrousvandeRaad
vanCommissarissen iseenonderzoek naar
demogelijkheden dooreenextern bureau
overbodig.Indeloopdertijd zijn de
verschillende mogelijkheden voorde
Limburgersalbekeken.
Het lijkt eropalsofWMLeenfusie ofeen
verregaande samenwerking meteenander
waterleidingbedrijf('schaalvergroting')
prefereert, omdat alleaandeelhouders het
overdenoodzaak vanschaalvergroting eens
zijn. Dat wilvolgensStrouswilniet zeggen
dat samenwerking met waterschappen
('schaalverbreding')niet mogelijk is.Volgens
hem kunnen schaalvergroting en schaalverbreding naast elkaar plaatsvinden.
Voorhetonderzoeken vandeverschillendemogelijkheden isgeen termijn
gesteld, waardoor nogniet bekendis
wanneer eenbeslissing overeen eventuele
fusie vanWMLvalt. f

