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RAPPORT VAN ABN-AMRO OVER MOGELIJKE STRATEGIEËN
WATERLEIDINGBEDRIJVEN

Krachtenbundeling
noodzakelijkomdruk
teweerstaan
DeNederlandsewaterbedrijven behorentotdewereldtopals.gekekenwordtnaardrinkwaterkwaliteit,levenn(gszekerheidenlekverliezen.Daartegenoverstaan,volgenseenrapportvandeABNAMRO.zwakkepuntenzoalsversnipperingvandewaterketen,eenachterstand ininternationale
ervaringeneenbeperktjïnancieel draagvlak.Enhoeweldepolitieka/zietvanprivatiseringvan
drinkwaterbedrijven zijn inomringende landenandereontwikkelingenaan degang.Inhetafgelopenmaand uitgebrachterapport'Welkekoerstevarendoorwaterleidingbedrijven?', dat isopgesteld
alsstagerapportdoorJeroenjansen vandeTUDelft, wordenverschillendescenario's beschreven
evenalsstrategieëndiewaterleidingbedrijven binnengaan volgen.Volgenshetrapport iskrachtenbundeling, inwelkevormdanook,prioriteit nummeréén.
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Hoewel het kabinet ervoorgekozen
heeft om waterleidingbedrijven niet te
privatiseren,enminister Pronk wilverbiedenomaandelen van waterleidingbedrijven
aan marktpartijen teverkopen,gaat privatiseringinbijvoorbeeld de elektriciteitssector
gewoon door.Dezeprivatisering beïnvloedt
dewatermarkt ook.
OokdeEuropese watermarkt verandert.
HoeweldeEU(nog)geenplannen heeft voor
liberalisatie vandeEuropese watermarkt, is
eenzevental lidstaten aldtuk bezig met
privatisering. Daarbij zijn mengvormen
zoalsconcessiestelselsen/ofgedeeltelijke
privatisering,waarbij maximaal49procent
vandeaandelen wordt verkocht, favoriet.
Dezestructuren hebbengemeen dat private
partijen eengrote rolspelen inbeheer en
exploitatie,maar dat deoverheid invloed
houdt opdeinfrastructuur endetarieven.

grotendeels inpublieke handen zal blijven
en liberaliseringenprivatisering opdecentraalniveau wordt ingevoetd.Doortechnischeontwikkelingen zaldeliberalisering,
dieookinheteerstescenariobestaat, bij
grootverbruikers nu voormeerdere projectengaangelden.Het kan hierbij gaan om
groepen bedrijven dieeenbepaalde minimaleafzet garandeten, ofnieuwe,nogniet
aangesloten woonwijken. Dezemarkt zal
toegankelijk worden voorprivate (buitenlandse) bedrijven.

Drie toekomstscenario's

Drie strategieën

Het rapport ondetscheidt drie mogelijke
scenario's waarmeedewatetleidingbedrijven temaken kunnen krijgen. Het
eerstescenariogaat uit vandehuidige situatie.Hierbij gaatde(bestaande) politieke
wensinvervulling.Marktwerking enprivatisering worden niet ingevoerd,maar de
bedrijven worden welgrootschaliger.De
watetleidingmaatschappijen beperken zich
tot hun eigenmarkt engaan alleenvoor
grootverbruikers deconcurtentieslag aan.

Welkscenario uiteindelijk de werkelijkheid hetdichtstzalbenaderen isnogniet
aantegeven.Welzijn volgensde rapportage
aleendrietalverschillende strategieën te
herkennen diedoordewaterleidingbedrijven gevolgd worden om nu alin te
spelenopdekomende ontwikkelingen.

Het tweedescenariogaat uit vandecentralewatervoorziening, waarbij desector
16

H20

Hetderdescenario ligthet verstafvan
dehuidige situatie.Hierbij wordtde watersectotgeliberaliseerd engeprivatiseetd. Ook
buitenlandse bedtijven krijgen toegang tot
deNederlandse markt, tetwijl Nederlandse
bedrijven actiever kunnen worden ophet
intetnationale vlak.

Deeerstestrategiegaat uit van 'business
asusual'.Hierbij gaan waterleidingbedrijven onderlinghechter samenwerken
offuseren, waarbij deactiviteiten niet
worden verbreed ofverdiept.Dezesttategie
lijkt opdekorte termijn goed tevoldoen,

maaromdat ereennatuutlijk maximum
aanzitzaldezestrategie,volgens het
rapport,opdenduut tekortkomen. Het
heeft deminste wettelijke en bestuurlijke
obstakels,endeeconomischevoordelen zijn
duidelijk. Dewaterleidingbedrijven krijgen
eenstevigfinancieel draagvlak eneen betete
onderhandelingspositie inde toekomst.
Doordat dezestrategieeendefensief karakterheeft, schietdezetekort alsdewatersectot dynamischer wordt ennaar liberalisering neigt.
Detweedestrategie,devormingvan
waterketenbedrijven,sluit aanbijdepolitiekewensvan'water bijwater'. Eengroot
nadeelzijn decultuurverschillen die
bestaan tussen waterleidingbedrijven,
waterschappen engemeentelijke instellingen.Deverschillende partijen lijken hun
belangen indewaterketen niet graagafte
staan.
Dederdestrategie isde multi-utility,
dieopdit moment zekerindepolitieke
weteld nietgoed ligtenookbinnen de
waterleidingbedrijven voorberoering zorgt.
Gtoteangst hierbij isdat water eenondergeschovenkindje wordt,omdat andere
producten meer winst opleveren.Toch lijkt
dezestrategievolgens het rapport slagvaardiger dan deanderestrategieën.Doormeer
producten aan tebieden kande concurrentie
metanderebedrijven beter worden aangegaan.Bovendien ontstaat commetciëleervaringeneen betere financiële situatie.Maar
opdit moment staatdezestrategie haaksop
wettelijke enpolitieke bepalingen.
Concluderend stelt het rappott datde
'business asusual'-strategie vootalgoed
werkt opdekortetermijn, maardatde
andere tweesttategieën opdelange(re)
termijn beter voldoen.Vooralin hetgeval
vanptivatiseringenliberalisering isde
multi-utility het meest slagvaardig.De
problemen diezich(kunnen) voordoen bij
delaatste tweesttategieën kunnen volgens
hetrapportondervangen wordendoor
gedeeltelijke deelnemingen/ofeigendom,of
doorwater eenapartestatus tegeven
binnen een multi-utility.
Hoewelhetcombineren vandestrategieënopheteersteoogdebeste oplossing
lijkt tebieden omdat allekrachten dan
gebundeld worden,blijkt datdeproblemen
diebij elkeafzonderlijke strategie optreden
alleenmaatgroter worden.Vooralde
combinatie waterketen-multi-utility lijkt
groteproblemen opteleveren,aldusJeroen
Jansen.C

