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GWAisvoorbereidop
detoekomst
Gemeentewaterleidingen Amsterdam ishetenigewaterleidingbedrijfinNederland dat nogeenechte
gemeentelijke dienstis. Daarleekverandering intekomen,nadatdegemeenteAmsterdamaan
adviesbureauAndersenConsultingvroegteonderzoekenofdepositievanhetwaterleidingbedrijfals
gemeentelijk bedrijfveranderdzoumoetworden.HoewelhetrapportvanAnderseninderichting
vaneenmulti-utility wees, besloothetcollegevanBurgemeesterenWethoudersomiegemeenteraad
voortestellenGWA alsgemeentelijke diensttebehouden.Weliswaarmetdemogelijkheid om[inniger] tegaansamenwerkenopvelerleigebied,duseengemeentehjke dienstplus.Eenrichting waarmeealgemeendirecteurMaarten Gastprima kanleven.
Eigenlijk iserniets nieuws onderde
zon,volgensMaarten Gast.Dezelfde argumenten dieervoorzorgden datGWA in1995
eengemeentelijke dienst bleef,komen nu
ookweerboven.Devorming vaneenNV
met bijvoorbeeld PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland zouvoordegemeenre alleen
maar nadelen opleveren."DatzoubetekenendatdeCAOvoordemedewerkers zou
veranderen.Zij vallennu onder deCAO voor
gemeenren,enzouden dan indeCAO voor
waterleidingbedrijven vallen,een behoorlijke verhogingvandeloonkosren.Ookde
positieopdekapitaalmarkt zoudan behoorlijk veranderen.Nu lift GWAmeeopde
leningen vandegemeenteAmsterdam, dat
isvoordelig,maar lenen vooreenNVis
ongunstiger. Eenderdepunt isdatde
directebestuurlijke betrokkenheid zou
verdwijnen".
Vooraldat laatstepunt lijkt voorGast
belangrijk rezijn. "Detaakvan een waterleidingbedrijf issimpel.Jemoet kwalitatief
goedwater leveren,deleveringvan water
moet zekerzijn enje moet dekostenzolaag
mogelijk houden". Hoeaantrekkelijk de
grenzelozemogelijkheden vaneen multiutility ookzijn, Gastblijft vasthouden aan
debasistaken vaneen waterleidingbedrijf
Hoewel,voorGWAzierhij ookeen taak
weggelegd voordeintegrarie van minderheden."Dat isookuit eigenbelang.In
Amsterdam iszo'n40procent vandebevolkingvanallochtone afkomsr, in hetpersoneelsbestand vanGWA isdarmaarzo'n tien
procent.Dat moet hoger worden".Hij benadruktdat hetnietomidealismegaat,maar
datGWA iedereen nodig heefr.
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DehoudingvanMaarten Gast ten
opzichtevanmarktwerking binnen de
drinkwaterwereld isduidelijk. "Ikbenvoor
markrwerking alsereenmarkt is.Doorde
gebonden gebruikers,degewone burgers,
heefr eenwaterleidingbedrijfeenmonopolie,deburger kan nergens anders heen.
Ikvinddaterdangéén markt isen dateen
waterleidingbedrijf indiesituatiegewoon
eennutsbedrijf moet blijven. Waar isher
makkelijker geldverdienen vooreen bedrijf
dan ineenmonopolie-siruarie?Voorgrootverbruikers kandesituatieanders liggen,
maar diezijn erinAmsterdam eigenlijk
niet.Degrootsteverbruiker diewij hebben
isAkzo,envergelekenmeranderegrootverbruikers inNederland isdat maareen
kleintje".
Watniet betekentdatGWAnietsdoet
omopanderererreinen actieftewotden.Zo
heeft GWAgeprobeerdArtis tehelpen met
hetopzettenvaneen zuiveringsinstallatie
omgrachtenwater tegebruiken indedierentuin,maareenSchiedamsbedrijf kreegde
opdracht(zieH 2 0 nummet 16).Nu isGWA
samen metadviesbureau BoerenCroonaan
het onderzoeken opwelkegebiedeneen
marktgerichtebenadering,degebonden
gebruiker uitgezonderd, lonendis.

Besparen
Volgenshetrapporr vanAndersen iseen
behoorlijke kostenbesparing mogelijk
binnen GWA.Volgensdatrapporr zoueen
kostenbesparing van30procenr mogelijk
zijn.Gastbetwijfelt dat,maar geeft toedat
intern welgekekenwordtnaar besparingen.
"Wijproberenongeveer rien procent opde
kosten tebesparen.Maaronrslagen ofiets

MaartenGast.

dergelijks zullen niet vallen.Indeperiode
van 1986tot 1990ishetpersoneelsbesrand al
teruggebrachr van780naar620formarieplaatsen,meer dan 20procenr dus.Opdit
moment ishet veelmoeilijker om personeel
tekrijgen envasrrehouden.Dietendenszie
je overalopdearbeidsmarkr, maar isbij ons
misschien ierssterker.Omdat wij een
gemeentelijk bedrijfzijn,liggen delonen
lagerdanbij andere waterleidingbedrijven.
Bovendien merkjedateen heroverweging
vandeposirievanGWA, ookalveranderrer
niers,rochvooronrusr onder her personeel
zorgr.Vooraljong,hogeropgeleid personeel
issnelopzoeknaareen andere baan".
Debesparingen moeteneerderopander
gebiedwordengezocht,zoals samenwerking
mercollega-warerleidingbedrijven(PWN),
eenwaterketenbenadering (metDWR
bijvoorbeeld) ofsamenwerkingmet hetenergiebedrijf(NUON).Doorde toenemende
individuelebemeteringinAmsterdam
bijvoorbeeld moeren veelmeernora'sworden
versruurd.Gastzietdrieverschillendemogelijkheden omdartedoen."Wekunnen
meeliften metdeenergienota,wekunnen
ookeenwaterketenbenadering roepassen,
waarbij éénrekeningontstaat metdaarop
bijvoorbeeld ookriool-enwaterzuiveringskosten.Tenslottekunjedenkenaanéén
provincialewaternora merPWN".Demogelijkheden daarroeworden nu onderdeloep
genomen.

Momenteel werktGWA opverschillende
manieren alsamen met anderen in het
kader van hetDGPW-verband: DuinwaterbedrijfZuid-Holland (DZH),PWNen
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Opdit moment isdeze
samenwerking nogvrijwillig en nier geformaliseerd, hoewelsommige punten welop
schrift staan."Opdit moment kijken we
naar het oprichten vanéén laboratorium, als
daterdaadwerkelijk komt zullen wewel
duidelijke afspraken moeten maken."

partners willen natuurlijk. Diezou danweer
samen kunnengaan met Hydron. "Groter
kan het daneigenlijk alniet meer,want dan
bestrijkje ongeveer éénderdevanalle
aansluiringen inNederland.VandeNederlandseMededingingsAutoriteit mageen
marktaandeel nietgrorer worden dan40
procent,dusdegrens isdan bereikt".
HoewelGastdenoodzaak voorschaalvergrotinginderoekomst niet uit deweg
gaathoopt enverwachthij datdegemeenteraad inoktoberzalinstemmen met het
adviesvanB&Wom GemeentewaterleidingenAmsterdam relarenvoortbestaan als
gemeentelijke dienst.Hij verwachtdatook
eengemeentelijke dienstde toekomstige
ontwikkelingen aanzal kunnen.

Coöperatie
Eengedachte waar Gastwelvangecharmeerd isdecoöperatie,zoalsdiein Hydron
(Waterleidingbedrijf Midden-Nederland,
FlevolandseDrinkwater Maatschappij en
Waterleidingmaatschappij Zuid-Holland
Oost]gestalte heeft gekregen.

"Watprivatisering inhet buitenland
betreft: darismaar een kleingedeelre van
allebedrijven. Hetgroorsregedeelre vanalle
waterleidingbedrijven isgewoon publiek
bezit,maardaar hoorje nooir ietsover.Ik
verwacht dat inNederland desituatie blijft
zoalszijis".

"Dat iseenduidelijke samenwerking
waarbij departners tochhun eigen identiteit bewaren".VoorGWAzoueen coöperarie
metdehuidige DGPW-bedrijven dan het
meest voordehand liggen,alsdeandere

Opvolging
Eventuele structurele veranderingen zal
MaartenGasrnier meer meemaken alsalgemeen directeur vanGWA. Hij heeft vorig
jaar alaangegeven dat hij zijn huidige functiewilafbouwen. Binnen degemeente
wordt nugezocht naar een vervanger.
Gastblijft presidenr-directeur vande
WRKenzalvoorzijn opvolger voorlopig
beschikbaar blijven ineenadviserenderol.
Hetvinden vaneenopvolger isoverigens
minder eenvoudigdan het lijkt.De
gemeente heeft eenbeleidontwikkeld waarbij eendirecteur vaneen gemeentelijke
diensr niet langer danzevenjaar op zijn
plekblijft zitten.Daarnazullen dedirecteurendoorschuiven naar eenandere dienst,
maar indepraktijk bleekdat defunctie van
algemeen direcreur vanGWAopdeze wijze
niet bezetzou worden.Enkeleexterne
kandidaten zijn door degemeente afgewezen.Gasrmaakt zichnietongerusr."Ikheb
voor mezelfgeendatum geprikt.Alsereen
geschikteopvolger isga ikweg,tot die tijd
blijfikmet veelplezier hier mijn werk
doen",f
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