Levert een waterleidingbedrijf alleen drinkwater of meer
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Voordracht uit de 46e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Ken glasheldere toekomst', gehouden op 7januari 1994 aan de TL' Delft

Meer markt, minder monopolie
In Europa is een proces in gang van
liberalisering en internationalisering.
Ook in de nutssector, ook in Nederland.
De PTT gaat de markt op en krijgt
concurrentie. De Nederlandse Spoorwegen
moet derden toelaten op de spoorbanen.
Twee jaar geleden leken Gasunie en Sep
nog onaantastbare bolwerken. Nu staan
ook deze monopolies onder druk.
'Independent Producers' gaan ook de
Nederlandse elektriciteitsmarkt op.
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Afb. I - E-trend:meer concurrentie.
Afb. 2 -In deontwikkelingeauJeNederlandse elektriciteitsmarkt kan een aantalstadia worden onderscheiden.

Zo zal er bijvoorbeeld in Terneuzen een
warmtekrachtinstallatie komen met een
elektrisch vermogen van 400 MW. Dit is
dan een doorbraak van het bestaande
produktiemonopolie.
In afbeelding 1is voor de elektriciteitssector de ontwikkeling in Puropa weergegeven. Engeland is het verst met de
liberalisering. In Frankrijk is er nog een
monopolie. In de meeste landen is er een
beweging naar een vrijere markt.
De waterleidingbedrijven zijn sceptisch,
tot zelfs uitgesproken negatief. Met
uitspraken als 'wij leveren volksgezondheid' en 'het gaat om een onvervangbare
eerste levensbehoefte' denkt men aan de
markt te ontkomen.
Maar, zei professor Kop al jaren geleden
op deze zelfde vakantiecursus niet: 'al zijn
uw prognoses nog zo snel, de waarheid
achterhaalt ze wel'.
Die waarheid wordt dan bepaald door de
klant, de markt dus.
Negen energiedistributiebedrijven en twee
elektriciteitsproduktiebedrijven hebben
gezamenlijk met een adviseur (Andersen
Consulting) een visie ontwikkeld op een
klantgerichte elektriciteitsmarkt (afb. 2).
Het rapport Horizon 2000.
De bedrijven die de visie onderschrijven
vertegenwoordigen 80% van de distributie
en meer dan 50% van de centrale
produktie.
Weliswaar heeft dit betrekking op de
elektriciteitsmarkt maar is er zoveel
verschil tussen elektriciteit en water?
Met alleen water zal onder de douche
weinig worden gezongen. Energie is daarvoor onmisbaar. Zal de klant tevreden
zijn als de energie wordt geleverd tegen
marktcondities en water vanuit een
opgelegd monopolie.
In elk geval is de verwachting dat voor
energie de markt zal gaan werken.
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Lage kosten

Nederlandse waterleidingbedrijven zitten
veelal sterk op de nutsgedachte, zij het wel
gecombineerd met efficiency. Toch moet
ook voor water de vraag worden gesteld
of dit uiteindelijk leidt tot een tevreden
klant.
Afbeelding 3 geeft een fragment uit de
beurskoersen van de NRC'.
Naam
Nutsbedrijven

Div.
rend.

K/w
tax 93

British Gas
Electrabel
Generale des Eaux
Lyonnaise des Eaux
Rheinisch Westf. Elec
Veba
Viag AG

5,445
6,391
1,660
2,809
3,871
4,103
3,027

18,111
13,734
20,394
16,688
23,250
18,280
30,833

Afb. 3 -liiiroselectie aandelen NRC.

Zou het niet een illusie zijn om te denken
dat de marktwerking aan Nederland voorbijgaat.

Tevreden klant

In afbeelding 1is aangegeven dat in
Frankrijk de elektriciteit wordt geleverd
vanuit een monopolie, maar uitgerekend
twee Franse waterleidingbedrijven staan
beursgenoteerd.
Principieel is het dus niet. Historisch wel.
In Engeland zien we dat de aanvankelijk
monopolistische waterleidingbedrijven
volledig het concurrentiepad op gaan.
Zo voorziet Wessex 1,1 miljoen klanten
(aansluitingen) van drinkwater, verzorgt
van 2,5 miljoen klanten het afvalwater en
bezit 50% van de aandelen in een groot
afvalverwerkingsbedrijf.
In de visie 'Ilorizon 2000' staan vier
uitgangspunten voor de toekomst centraal:
klantgerichtheid, ondernemerschap, internationale oriëntatie en maatschappelijk
belang (afb. 4).
Met alleen te hameren op het maatschappelijk belang zullen de waterleidingbedrijven er niet komen.
Verwacht mag worden dal grote water-
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KLANTGERICHT
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Aß. 4 -Horizon2000.

leidingbedrijven van elders in Europa zich
ook in Nederland zullen komen oriënteren.
Wanneer zij als ondernemer kansen zien
zullen zij die trachten te benutten. Onze
concessies zullen ons dan onvoldoende
beschermen. Ook bij het openbaar vervoer
zien we dat.
Ook waterleidingbedrijven zullen zich op
de toekomst moeten oriënteren en zij
zullen er goed aan doen, de markt, hun
klanten, niet te vergeten.
Er zal een verschuiving optreden van
produktgerichthcid naar klantgerichtheid.
Klantgerichtheid betekent overigens niet
klantgezvvichtheid. Niet in alles zullen de
klanten hun zin kunnen krijgen. Loch zal
meer en meer moeten worden voldaan
aan de individuele wensen van de klant, in
het bijzonder van de grote klant.
Vooral de grotere klanten zullen zoeken
naar meer passende, goedkopere
leveringen. Het voorzieningsgebied is
daarbij zeker niet heilig.
De belemmeringen die hier tot nu toe
voor bestonden of leken te bestaan zullen
in een meer competatieve markt niet
rechtsgeldig blijken. Ook de goede onderlinge en gezellige sfeer in de bedrijfstak
zal deze nieuwe zakelijkheid niet tegen
kunnen houden.
Volgens voorspellingen zal de prijs voor
drinkwater verdubbelen. De prijsstijgingen
zijn mede het gevolg van het streven van
de waterleidingbedrijven om zich als
milieubedrijf te profileren. Hoewel zo'n
profilering zeker sterke positieve kanten
heeft zitten hieraan ook gevaren.
Niemand zal betwisten dat een goed
natuurbeheer in de waterwingebieden een
maatschappelijk belang dient. Als dit
echter extra geld kost en ook de omzet
daalt omdat de waterbesparingscampagnes die ook geld kosten, succes
hebben dan kan er een probleem
ontstaan. De tarieven kunnen daardoor zo
hoog worden dat een concurrent goede
kansen krijgt. Die concurrent kan zowel
van binnen als van buiten de bedrijfstak
komen. Hoewel het gevaar op dit moment

nog niet zo groot lijkt is alertheid toch
geboden. Zeker daar waar drinkwater
door andere produkten kan worden
vervangen.
De grondwaterheffingen van Rijk en
provincie zullen het zoeken naar alternatieven nog versterken. Immers dergelijke heffingen betekenen vooral voor
grootverbruikers forse kostenstijgingen.
En maakt u zich geen illusies: deze
klanten letten al lang op de 'kleintjes',
/.e moeten wel want de prijs van hun
produkten staat sterk onder druk door de
produkten die vanuit Azië en Oost-Huropa
onze westerse markt overspoelen. Die
produkten worden daar gemaakt met
overwegend geringe milieu-eisen en lage
lonen.
Zijn er dan voor die klanten alternatieven?
Ja en dat nog afgezien van overgang op
geheel andere methoden zoals bijvoorbeeld de vervanging van waterkoeling
door luchtkoeling. Ook bij het water zelf
zijn er alternatieven (zie afb. 5).
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Aß. 5 - De prijs van water (in gld.per m]).

Professor dr. ir.J. Cl Schippers stipte
onlangs in zijn Inauguratie Rede de
'Maximale Additionele Water Prijs'
(MAWP) aan. De waterprijs zou ongeveer
kunnen verdubbelen en dan nog zou het
voor de consument voordeliger zijn dan
flessenwater. Er is dus ruimte in de prijs

om de kwaliteit van het drinkwater te
verbeteren.
Ja voor de kleinverbruiker zou dit kunnen
opgaan, maar toch niet voor de grootverbruiker. Die grootverbruiker zal niet
willen betalen voor een kwaliteit die
eigenlijk alleen nodig is voor die ene liter
die per persoon echt wordt gedronken.
De grootverbruikers kunnen in het
algemeen volstaan met een veel mindere
kwaliteit. IIet is goed om die mindere
kwaliteit beschikbaar te stellen, voor de
marktcondities van de grootverbruiker,
maar ook voor het milieu. Het milieu is er
niet mee gediend om grote stromen water
onnodig te zuiveren met allerlei fysische
en chemische processen.
Delta Nutsbedrijven voorziet inmiddels
van haar totaal-afzet van 46 miljoen m ! ,
een negental grote klanten, goed voor
13 miljoen m 3 door een drietal aparte
industriewaterpompstations. Er wordt hier
maatwerkwater geleverd tegen een
aanzienlijk goedkoper tarief en met de
garantie dat de prijs losgekoppeld is van
hei drinkwatertarief. Vanuit de overtuiging
dat er kwalitatief en technisch nog heel
wat gaat gebeuren met het drinkwater
vinden de bedrijven die garantie heel
prettig. In een tijd waarbij het drinkwater
ook een politieke prijs dreigt te krijgen is
de industrie blij met een langjarige vaste
prijs. Bij een hoger wordende drinkwaterprijs ligt een verdere diversificatie daardoor voor de hand. In Zeeland worden
thans vier watersoorten aan de klanten
geleverd:
- landbouwwater, vooral als druppelbevloeiing in de fruitteelt;
- water zoals dat van het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch wordt
ingekocht;
- industriewater, dat wil zeggen water dat
een beperkte zuivering heeft ondergaan;
- drinkwater.
Hij de grotere afnemers krijgt het
'environmental management' zeer grote
aandacht. Dit leidt er bij veel bedrijven al
toe dat uitgangspunt is geworden dat
emissies verregaand teruggedrongen
moeten worden, liefst tot 0.
De resultaten van de industrie hierin
zijn indrukwekkend. Voor de bedrijfstak
water is het daarbij van belang dat het
terugdringen van emissies betekent dat de
inname van grondstoffen, waaronder ook
water, mee teruggaan (aft. 6).
Dat betekent dat de waterleidingbedrijven
als gevolg hiervan een deel van de omzet
zullen kwijtraken. Omdat de uitbreidingsgroei er bij de meeste bedrijven wel uit is
zal dit dus leiden tot een verdere verhoging van de waterprijs. Dit zal weer tot
gevolg hebben dat alternatieven eerder
binnen het bereik komen. De spiraal loopt
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waterketen zou kunnen worden gespeeld.
Aan de orde is de strategische vraag of
de activiteiten in de afvalhoek kunnen
worden uitgebreid.
Delta Nutsbedrijven is via een dochtervennootschap samen met de Provinciale
Noordbrabantse Energie-Maatschappij en
de Maatschappij voor Elektriciteit en Gas
in Limburg reeds actief in de afvalverbranding. De eerste installatie wordt
reeds gebouwd op het industrieterrein van
Moerdijk. Een tweede installatie in
Limburg is in studie. Hierin wordt ook de
verwerking van mest en zuiveringsslib
meegenomen.
Delta Nutsbedrijven bouwt samen met het
Waterschap Walcheren en Schelde
Milieutechnologie een proefinstallatie
voor de vergassing van zuiveringsslib in
Vlissingen-Oost.
Deze ontwikkeling is meer verbonden aan
de energie-kant van het bedrijf maar
hierin passend zou aan de waterkant toch
wel zijn om het gebied van recycling en
afvalwaterzuivering daaraan toe te voegen.
Dit laatste dan daar, zeker vooralsnog,
waar de waterschappen nog niet actief
zijn. Dit is bij de industriële bedrijven zelf.
Het onderzoek werd verricht bij twaalf
grootverbruikers die representatief geacht
worden voor bepaalde verbruiksgroepen.
Het totale verbruik van drink- en
industriewater van deze groep bedraagt
bijna 10 miljoen trri per jaar op een
totaalafzet van Delta Nutsbedrijven van
46 miljoen m 3 per jaar.
In 1993 zijn de kosten van waterinkoop
iets meer dan de helft van de totale kosten
in de waterketen (afb. 8).
In 1998 ligt het aandeel van de waterinkoop onder de helft, maar dan zit de
grondwaterheffing daar al in. Het aandeel
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Afb. 6-Daling van hetwaterverbruik door besparing en reeireulatic.

dus door. En dan bestaat ook nog de kans
dat een grote klant naar een ander gaat.
Natuurlijk kan de prijsverhoging worden
verminderd door interne besparingen en
op efficiency gerichte verdere concentratie
van nutsbedrijven. Hier ontstaat echter
een voor de meeste waterleidingbedrijven
besmet gebied. Dit is daarom niet de
plaats om daar verder over uil te wijden.
Gelet op de belangstelling voor het sluiten
van de watercirkel is het goed eens nader
stil te staan bij de waterkosten van de
grotere klanten. Aan het produkt water
wordt in economische termen op tal van
plaatsen 'waarde toegevoegd', in de
marketing de 'added value' genoemd.
Anders dan bij energie, waar door de
distributiebedrijven tegen hoge prijs wordt
ingekocht, is de toegevoegde waardeketen bij water tot aan de aflevering in het
algemeen in handen van één en hetzelfde
bedrijf. Eigenlijk moet worden gezegd:
wàs, want hoe gek het ook klinkt, met de
grondwaterheffing creëert de overheid
thans aan het begin van de keten óók
'toegevoegde waarde'. Het nutsbedrijf zelf
voegt door de heffing dus geen waarde
toe.
De watersector voegt in verhouding tot de
energiesector relatief veel waarde toe (afb.
7). Voor een minderwaardigheidscomplex
is dus geen reden.
De toegevoegde waarde van een gesloten
waterketen is echter nog veel groter.
Na de aflevering gaan de klanten voort
met het toevoegen van waarde, zij maken
kosten voor conditionering, demineralisering etc. Maar daar blijft hel niet bij.
De snel toenemende kosten voor het

lozen van afvalwater maken dat veel
bedrijven zelf gaan zuiveren. Ook dit
betekent het toevoegen van waarde.
Daarna volgen de lozingskosten en de
lozingsheffing, ook hier is sprake van een
verdere 'toegevoegde waarde'.
Vormde nog geen tien jaar geleden het
watergeld misschien wel voor 90% de
toegevoegde waarde in de watercirkel. In
1993 ontstaat er een totaal ander beeld.
Dit jaar heeft Delta Nutsbedrijven een
onderzoek gedaan naar de opbouw van de
waterkosten bij een twaalftal grootverbruikers en naar de trend die daarin te
verwachten valt. Dit met het doel een
nadere bezinning over de rol die in de
Alb. 7- Toegevoegde
zvaarde (exclusief
centrale elcktriciteitsproduktie).

Overzicht toegevoegde waarde Nutsbedrijver

Zeeland Noord-Brabant en Limburg

Toegev. waarde in milj. gulden
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91
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28/
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221
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125
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441

1.691
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W
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Bron: 14jaarverslagen 1992

Aß. 8- Tervergelijking:
aandeel ui zvaterkosten

inkoop

conditioneren

afvalwaterzuivering

lozingsheffing

totaal
kosten

52

10

32

6

100

7

35

10

100

1993

g.w. heffing 'inkoop'
3

45

1998
48

430

Studie

A

a

AWZI

Recycling

ja

Overname
waterutilities
ja

ja

ja

B

ja

nvt

ja

ja, mits

C

nee

ja

nee

nee

D

nee

nee

nee, tenzij

ja, mits

E

ja, mits

nee, tenzij

ja (project) 3

ja, mits

F

ja

ja

ja (project) 3

ja (project)'

G

J'a

ja

ja

ja

H

nee

nee

nee

nee

I

ja

ja, mits

nee

ja, mits

J

nee, tenzij

ja, mits

ja (project) 3

ja, mits

K

ja

ja

nee, tenzij

ja

L

ja

nee, tenzij

nee, tenzij (project) 3

ja, mits

4Aß. 9- Houding bedrijfsleven tenaanzienvan
participatie DELTAN,
Bron: Marketing
Industriële Waterzuiveringin Zeeland
(Bravenboer & Scheen)

Aß. 11- Onderzoek bij
12grote waterverbruikers
(10 miljoen inVjaar). •

groei. Het zoeken van compensatie is
nodig.
Die compensatie moet achter de meter
worden gevonden. Daar zit groei, daar
liggen nog braakliggende terreinen.
De waterkosten achter de meter zullen in
Nederland de komende vijfjaar met
circa 20% stijgen.
In afbeelding 9 is aangegeven hoe de
bedrijven denken over een verdere participatie van Delta Nutsbedrijven in de
waterketen. Kr is over het algemeen een
zeer positieve houding, zeker daar waar
•v Aß. 10.
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CROSS-SELLING

50.000 - 100.000 GLD/JAAR

2 AFVALWATER ALS GRONDSTOF
VOOR DERDEN:

1 à 1,5MILJOEN M' JAAR

3 MARKT VOOR RECYCLING:

2 MILJOEN M'JAAR

4 MARKT VOOR KLEINSCHALIGE
AFVALWATERZUIVERING:

BEPERKT

5 MARKT VOOR GROTE AFVALWATERZUIVERINGEN:

project integrale eindzuivering

van de waterleidingbedrijven in de totale
kosten van de watercirkel daalt dus
relatief sterk. Er zit een relatief grote
kostenstijging in het traject 'achter de
meter'.
Van oudsher hebben eigenlijk alleen de
inspectie-afdelingen belangstelling voor
de installatie achter de meter. Dit is aan
het veranderen door de waterbesparingsactiviteiten. Dit is goed, maar maakt het
wel erger. Als alleen maar wordt doorgegaan op de huidige weg dan ligt de
groeimarkt bij anderen. Het omzetverlies
kan dan niet worden goedgemaakt door

1 MARKT VAN ADVIESVERLENING:

6 MARKT INDUSTRIËLE WATERZUIVERINGSPROJECTEN:

2 VAN DE 4 BEDRIJVEN
STAAN POSITIEF TEGENOVER OVERNAME OF
COMBINATIE

ER ZIJN MOGELIJKHEDEN

het de overname van de waterutilities
betreft.
Juist in het facilitiesmanagement ligt de
grootste toegevoegde waarde (afb. 10).
In afbeelding 11 is een overzicht gegeven
van de mogelijkheden die zich in deze
voor de bedrijfstak water nieuwe markt
voordoen.
Het is niet waarschijnlijk dat Delta Nutsbedrijven markt 1zal betreden, maar de
hergebruikmarkt en de recyclemarkt lijken
goede perspectieven te bieden. Bij de
recyclemarkt geldt bovendien dat het
verlies aan afzet (en let wel het gaat nog
altijd om 20%) dan gecompenseerd wordt
door 'toegevoegde waarde' bij recycling.
Waterbesparen wordt dan zelfs voor
bedrijfskundigen leuk. De markt voor de
afvalwaterprojecten bestaat en groeit
duidelijk. Weliswaar is deze branche voor
de waterleidingbedrijven nog vreemd,
maar de sterktes van de bedrijfstak
waaronder lange-termijnfinanciering,
proces- en milieukennis en maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen hier
gecombineerd worden met kansen.
Dan kan een waterleidingbedrijf echt een
milieubedrijf worden.
Resumerend kan worden gesteld dat het
weldra over zal zijn met het rustige waterlcidingwereldje. Door externe ontwikkelingen als vijandige leveringen en grondwaterheffingen komen er verschuivingen.
Wil de bedrijfstak niet verschrompelen
dan zullen nieuwe wegen moeten worden
gezocht en ook dan nog zullen alleen de
sterksten overleven. De waterleidingbedrijven moeten zich bezinnen op een
grotere slagvaardigheid en een diversificatie van produkten en diensten.
In het waterspoor moet daarbij niet alleen
over een gecombineerde nota gesproken
worden, maar veel meer over een grotere
en meer integrale rol in de fysieke waterketen, vooral uitgedrukt in toegevoegde
waarde.
Daarmee kan de waterwereld haar slogan
wijzigen van 'gebruik wat je nodig hebt,
niet meer' in 'doe voor de klant wat hij
wil, niet minder'.

B r o n : H o r i z o n 2000 ( A n d e r s o n C o n s u l t i n g )
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