'VanGelderse roulette naar een gestuurde ontwikkeling'
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Voordracht uit de 46e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'lien glasheldere toekomst', gehouden op 7januari 1994 aan de TU Delft

Een gedachte over de mogelijke structuur
voor de drinkwatervoorziening in een
provincie, in dit geval de provincie
Gelderland, kan het best geformuleerd
worden op basis van de geschiedenis van
de drinkwatersector in deze provincie, de
huidige situatie waarin de sector verkeert,
en het beleid dat de laatste jaren zowel
landelijk als provinciaal op dit gebied
gevoerd is. Op basis daarvan, en inschattend de problemen die in de toekomst op
ons afkomen, kan een mogelijk toekomstbeeld van de sector in deze provincie
gegeven worden.

IR. P.W. LANGENDIJK
NV Waterleiding Maatschappij
Gelderland

Op zich is het beantwoorden van de vraag
'Hoe zal de drinkwatervoorziening in
Gelderland er in het jaar 2020 uit kunnen
zien?' niet eenvoudig.
Men is geneigd de huidige problemen
bepalend te laten zijn bij het beschrijven
van het toekomstbeeld. Maar in ieder
geval is het duidelijk dat de problemen in
het jaar 2020 altijd anders zullen zijn, en
waarschijnlijk groter, dan waar wij nu mee
te maken hebben.
De ontwikkeling van de Gelderse
Drinkwatersector
In Gelderland is de ontwikkeling van de
drinkwatersector niet wezenlijk anders
geweest dan de ontwikkeling in de rest
van Nederland en Europa.
De plotseling opkomende mechanisatie,
de vraag naar arbeidskrachten en de
daaruit voortvloeiende urbanisatie hadden
tot gevolg dat grote groepen mensen op
een relatief klein grondgebied in de
steden bij elkaar moesten wonen. Grote
hygiënische problemen deden zich daarbij
voor en epidemieën zoals cholera en tyfus
traden daarbij op.
Omstreeks 1880 kwam men er achter dat
verontreinigd grond- en oppervlaktewater
de drager van de ziekteveroorzakende
bacteriën was, en dat dit water na een
langzame filtratie door een zandpakket,
die ziekteverwekkende eigenschappen
niet meer had. Hierbij worden verschillende namen genoemd, zoals van Koch, maar
ook van de Eondense huisarts John Snow.
Het merendeel van de stedelijke drinkwaterbedrijven is dan ook in die periode
ontstaan, en in het algemeen een 100 tot
125 jaar oud. Dat is ook in Gelderland het
geval. De eerst drinkwaterbedrijven
ontstonden in de tweede helft van de 19e

Samenvatting
Op basis van een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van de waterleidingbedrijven worden ter illustratie de ontwikkelingen in de Gelderse nutssector in het
nabije verleden besproken, gevolgd door een omschrijving van de huidige situatie
in deze sector.
Aan de hand van de probleemvelden voor de provincie Gelderland wordt een
toekomstbeeld voor 2020 voor de Gelderse situatie uitgewerkt, waarbij de
scheiding tussen de vakgebieden energie en water als uitgangspunt gekozen is.

eeuw, in de grotere steden zoals Arnhem
( 1885) en Nijmegen. Maar ook in de kleinere steden, die van oudsher een centrale
functie in de regio vervulden, zoals
Zaltbommel, Harderwijk, Culemborg en
vele andere, werd in die periode een
stedelijk drinkwaterbedrijf opgericht.
Deze situatie veranderde pas in de tweede
helft van de jaren dertig, toen initiatieven
werden ontplooid om ook de gebieden
buiten de steden van drinkwater te voorzien. Naast het motief op het gebied van
de volksgezondheid speelde eveneens het
aspect werkgelegenheid respectievelijk
werkverschaffing een rol, om tot deze
aanpak over te gaan. Hiermee werd, vlak
voor de Tweede Wereldoorlog, de basis
voor menig streekwaterleidingbedrijf
gelegd. In Gelderland betreft het dan de
WOG en de WMG, die respectievelijk in
1934 en in 1938 opgericht werden.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd, in de periode van wederopbouw, met voortvarendheid gewerkt
aan de uitbouw van de drinkwatervoorziening in ons land. Daarbij werd al snel
duidelijk dat een kwalitatief goede drinkwatervoorziening een breed draagvlak
nodig had, om de nodige investeringen te
kunnen dragen, en om aan de voorwaarden van een continue levering te kunnen
voldoen. Door samenvoegingen en overnames van bedrijven zijn organisatorische
eenheden ontstaan met een grootte, die op
dat moment voldoende geoordeeld werd
om een kwalitatief goed produkt te
kunnen leveren. Begin van de jaren
tachtig was in Gelderland nog een achttal
bedrijven aanwezig.
Doordat het energiebedrijf voor de
provincie Gelderland en Flevoland de
PGEM, het horizontaal georganiseerde
energie- en waterbedrijf VNB (Veluwse
Nutsbedrijven) per 1-1-1994 heeft overgenomen, zijn er in Gelderland op dit
moment nog vier bedrijven, die de drinkwatervoorziening tot hun taak rekenen.
De gesprekken tussen de PGEM en de
Zuid Gelderse Nutsbedrijven (ZGN) zijn
zo ver gevorderd, dat verwacht mag
worden dat in de loop van 1994 ook dit
bedrijf verder zal gaan onder de vlag
PGEM.

Al enige jaren eerder werd het energieen waterbedrijf van Arnhem door de
PGEM aangekocht. Ter verduidelijking
moet nog opgemerkt worden dat de
PGEM ook per 1-1-1994 is opgegaan in
de NUON. Dit is een holding ontstaan
door samenvoeging van het PEB, het
energiebedrijf voor de provincie Friesland,
en de PGEM, het energiebedrijf voor
Flevoland en Gelderland.
Door deze veranderingen wordt de drinkwatervoorziening in Gelderland per 1-11994 verzorgd door twee verticaal georganiseerde 'pur-sang' drinkwaterbedrijven
(de WOG en de W M G ) , en twee horizontaal georganiseerde energie- en waterdistributiebedrijven: de NUON en de
ZGN.
Provinciaal Beleid tot 1990
In de jaren zeventig en tachtig werd
landelijk steeds meer aandacht besteed
aan de meest gewenste organisatievorm
voor de drinkwatervoorziening. Voor een
levensvatbare eenheid werd door de Raad
voor de Drinkwatervoorziening een aantal
aansluitingen van 100.000 gehanteerd,
terwijl minimaal twee pompstations,
liggend in een aaneengesloten gebied
aanwezig moesten zijn.
De problematiek van de grondwaterkwaliteit en de beschikbaarheid van deze
goede grondstof maakten het noodzakelijk
een groter draagvlak te creëren opdat op
een zo goed mogelijke wijze een oplossing
voor deze problematiek gevonden kon
worden.
In eerste instantie werd daarbij gedacht
aan bedrijven ter grootte van de provincie
aangezien de provincie verantwoordelijk is
voor de drinkwatervoorziening, en ingeval
van grondwater ook de vergunning verlenende instantie is, terwijl de Inspectie
van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne eveneens provinciaal georganiseerd is. Op basis van de bevoegdheden
krachtens de Waterleidingwet, hebben de
provincies de mogelijkheid om voor de
drinkwatersector in hun provincie, een
reorganisatieplan op te stellen indien zij
dit nodig achten.
Terwijl de meeste provincies in de jaren
tachtig een reorganisatieplan voor de
drinkwatersector hebben opgesteld, omdat
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de problemen op het gebied van de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater
snel toenamen, koos men in de provincie
Gelderland in 1978 voor het opstellen van
een 'streefbeeld', waarin men op korte
termijn een vijftal bedrijven accepteerde,
doch waarbij op langere termijn een
verdere concentratie tot drie bedrijven te
weten VNH (incl. Arnhem, Renkum en
Rheden), de WMG (incl. Nijmegen) en de
WOG werd voorzien. 1 Iet was de bedoeling
van de provincie Gelderland dat dit streefbeeld op vrijwillige basis gerealiseerd zou
worden door samenwerkingen en fusies
tussen de betrokken bedrijven.
In feite werd de ontwikkeling overgelaten
aan 'het vrije spel der elementen'. Hierbij
bleek eens te meer dat de richting, waarin
de ontwikkelingen gingen, door de
provincie niet meer te beïnvloeden was,
doordat het wettelijk mogelijke machtsmiddel, het reorganisatieplan, niet 'tijdig)
beschikbaar was.
De vrijblijvendheid van deze aanpak heeft
tot gevolg gehad dat een aantal jaren
nauwelijks voortgang op het terrein van
de reorganisatie is geboekt. (In alle
eerlijkheid moet ik zeggen dat er ook
enkele partijen zijn die dit niet betreuren - !.
Deze ongereglementeerde situatie heeft
het mogelijk gemaakt dat op dit moment
een volledig andere situatie is ontstaan,
dan men oorspronkelijk voor ogen had.
Hiermee heb ik het eerste deel van de titel
van dit artikel verduidelijkt.
Hoofdlijn Landelijk Beleid
Op basis van de uitspraken van de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, gedaan in het
in 1993 uitgekomen BeleidsplanDrink- en
Industriewater Voorziening,kan gesteld
worden dat het landelijk beleid erop
gericht is te koersen naar een sterke
bedrijfstak, bestaande uit een beperkt
aantal voldoende grote bedrijven, waarvoor de provinciegrens op zich geen
uiterste grens behoeft te zijn. Grensoverschrijding is dus niet uitgesloten. Tevens
is door de minister aangegeven dat hij
geen voorstander is van verdere fusies
tussen bedrijven uit de energiesector en
uit de drinkwatersector. Dit beleid onderschrijf ik geheel. Ik realiseer mij dat in de
bedrijfstak daar geen volledige eensgezindheid over bereikt kon worden. Toch zal ik
aan de hand van deze beleidslijn een
uitspraak over de Gelderse situatie doen.
Structurering van het provinciaal
beleid.
Omstreeks 1990 werd steeds duidelijker
dat ook in Gelderland de problemen ten
aanzien van winningsmogelijkheden en de
kwaliteit van de grondstof, omvangrijker

waren dan oorspronkelijk verwacht.
Speciaal de overbemesting en de verdroging waren onderwerpen die de
bedrijven ertoe brachten met extra inzet
te kijken hoe men de continuïteit van de
levering zo goed mogelijk zou kunnen
handhaven.
Daarom hebben in die periode, mede
door het eerder aangegeven gebrek aan
duidelijkheid, de WOG en de WMG
gezamenlijk gezocht naar een adequate
aanpak. Zij hebben dit vastgelegd in een
beleidsvisie, die in maart 1991 werd
gepubliceerd.
Geconcludeerd werd daarbij het volgende:
a. de verantwoordelijkheid voor het
produkt blijft een primair belang, waardoor verticale integratie een eerste
vereiste blijft;
b. eenheid van regie en beleid vereist een
nauwe samenwerking tussen de waterleidingbedrijven in de provincie, die kan
leiden tot één waterleidingbedrijf in de
provincie;
c. de ontwikkelingen eisen de volle
aandacht op en zijn niet gebaat met
complicaties ten gevolge van horizontale
integratie. Alle deskundigheid en aandacht dienen gericht te worden op de
'corebusiness';
d. samenwerking lussen de energie- en
drinkwatersector is en blijft mogelijk en
dient gebaseerd te zijn op kostenreductie,
klantgerichtheid en vermindering van
overlast voor de klant;
e. versterking van de samenwerking met
andere betrokkenen bij de waterketen
verdient aanbeveling, om een zo optimaal
mogelijke situatie voor de verschillende
(deel)-belangen mogelijk te maken.
'water- en zuiveringsschappen, natuur- en
milieu-organisaties).
Over a., het model van de verticale
organisatiestructuur wil ik opmerken dat
de drinkwatersector in Nederland in de
gehele wereld beschouwd wordt als een
sector waarvan de standaard zeer hoog is,
juist doordat men zich altijd verantwoordelijk heeft geacht voor het totale traject
van bron tot kraan. Om die hoge standaard
te behouden, is het naar mijn mening
duidelijk dat die aanpak niet los gelaten
moet worden.
Naar aanleiding van de eerder genoemde
beleidsnota, hebben WOG en WMG de
mogelijkheden van samenwerking en fusie
onderzocht.
Begin 1992 moest geconcludeerd worden
dat zonder dwingende regelgeving een
fusie tussen beide toch zeer vergelijkbare
bedrijven niet tot de mogelijkheden
behoorde. Op het gebied van samenwerkingen zijn afspraken gemaakt, en deze
worden verder uitgebreid.

Dit resultaat is aan het college van
Gedeputeerde Staten van Gelderland
gerapporteerd, en had tot gevolg dat het
Provinciaal Bestuur bereid was een daadwerkelijke stap te zetten in de richting van
het maken van een reorganisatieplan voor
de drinkwatersector.
In juni 1992 nam het college van Gedeputeerde Staten een besluit, waarin zij de
voorkeur uitsprak voor een verticaal
georganiseerd waterleidingbedrijf voor
de gehele provincie, los van energie.
Terstond daarna is de wettelijk voorgeschreven inventarisatie-ronde in gang
gezet.
Als resultante daarvan bevestigde het
college van Gedeputeerde Staten in haar
besluit van juni 1993, de voorkeur voor
een verticaal georganiseerd drinkwaterbedrijf ter grootte van de provincie, los
van energie. Zich realiserend dat
losmaken van waterleidingbedrijven die
op dit moment een onderdeel zijn van een
ander, meestal horizontaal georganiseerd,
nutsbedrijf en daarmee één organisatie
vormen, grote sommen geld aan desintegratie-schade zou kunnen veroorzaken, accepteerde het college van
Gedeputeerde Staten de mogelijkheid,
dat er voor een bepaalde tijd dienstverleningscontracten met die bedrijven
gesloten zouden moeten worden.
Aangezien uit de informatieronde tevens
was gebleken dat een groot aantal insprekers gevraagd had om meer onderzoek, waarschijnlijk om de beslissing zo
lang mogelijk te kunnen ontgaan, opende
het college, anders dan zelf weer dat
onderzoek te moeten uitvoeren, voor de
betrokken waterleidingbedrijven de
mogelijkheid om met een eigen alternatief
te komen. Dat alternatief zou in ieder
geval recht moeten doen aan de eerder in
het besluit van Gedeputeerde Staten
opgenomen basis-uitgangspunten.
Geconcludeerd kan worden dat de
provincie met deze aanpak de weg is
ingeslagen om de reorganisatie van de
drinkwatersector in Gelderland in de
richting van één waterleidingbedrijf te
sturen. Voorlopig wordt daarbij de provinciegrens aangehouden. Dat hierbij
tempoverlies is opgetreden is onmiskenbaar.
De reorganisatie in de energiewereld gaat
snel, mede opgejaagd door mogelijke
privatisering van de markt, en uitbreiding
van die markt tot geheel Kuropa. In
Gelderland heeft dat geresulteerd in de
overname door de PGEM/NUON van de
VNB, waardoor op het gebied van de
drinkwatervoorziening de situatie per
1-1-1994 is geworden zoals ik u al eerder
heb gemeld, namelijk vier bedrijven in de
provincie.
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Hoewel de provincie Gelderland de
grootste aandeelhouder van de PGEM is,
was het door het ontbreken van een vastgesteld reorganisatieplan voor de drinkwatervoorziening niet mogelijk bij deze
overnames voor het drinkwateronderdeel
reeds curatief op te treden.
Organisatorisch is er dus nog veel te doen
en is de koers van de waterleidingsector
voor Gelderland nog niet uilgekristalliseerd. Het bestuur van de provincie zaler
daarbij naar mijn mening niet aan
ontkomen ook zelf te 'sturen 1 .
Hiermee heb ik ook het tweede gedeelte
van de titel verklaard, en ga ik over naar
de toekomstverwachting, zoals die voor
Gelderland gegeven deze situaiie zou
kunnen luiden.
De toekomst van de Gelderse
drinkwatersector
Hij mijn ideeën over de toekomstige
ontwikkeling, ga ik uit van de veronderstelling dat er zeker nog vele problemen
op ons af zullen komen, waarvan de aard
ons ten dele bekend is,maar die ookten
dele van totaal andere aard zullen zijn,
dan wij ons nu maar kunnen indenken.
Immers de belangrijkste problemen van
vandaag heeft niemand gisteren voorzien.
Kijkt U maar naar:
- de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit;
- de nitraat- en bestrijdingsmiddelenproblematiek in relatie tot de verscherpte
drinkwaternormen;
- de centrale ontharding en de extra
stimulans hiervoor nu de loodnorm
duidelijk wordt aangescherpt;
- de afvalproblematiek van met name het
drinkwaterslib;
- de permeatie van leidingmaterialcn;
- de vloek over asbest-cement en de
poging om PVC-leidingen eveneens te
verdoemen, en last but not least
- de verdrogingsproblematiek, door de
een als uiterst serieus, en door de ander
als een door de politiek opgeroepen
probleem ervaren.
Al deze onderwerpen hebben zekerheden
aan het wankelen gebracht en nieuwe
uitdagingen op onze weg gelegd. Veel
pennen zijn in beweging gebracht, en veel
meningen verkondigd. Maar mede dank
zij de stevige onderzoekstructuur in
Nederland is men meestal weer vrij snel
tot een adequate oplossing gekomen. Ken
duurzame situatie zal zeker de komende
decennia ver van ons verwijderd blijven.
In dit verband zou ik graag een citaat van
Prof. Dr. Drs.A.C. R. Dreesmann willen
aanhalen, die zei:'Risico's moet je
vermijden, onzekerheden moet je
opzoeken. Daarachter liggen de kansen.

433

Achter zekerheden liggen nooit de
kansen'.
In onze branche, waar wij welop zekerheden sturen, zijn het eveneens de onzekerheden, die wij moeten onderzoeken,
om de zekerheden voor de toekomst te
kunnen bewerkstelligen.
Hoever zullen we daarbij in 2020 zijn
gevorderd? Welke nieuwe thema's komen
erbij, welke onvermoede risico's, welke
strengere drinkwaternormen of welke
nieuwe milieubedreigingen?
Belangrijk daarbij is:wat willen wij zelf,
wat vinden wij verantwoord, waar staan
wij voor, en als vervolg daarop: welke
organisatie hebben wij daarbij nodig
en aan welke voorwaarden moet die
organisatie voldoen.
Hoe spelen wij onze rol in de (democratische) samenleving van de toekomst?
(Ook de 'democratische samenleving' is
trouwens een veronderstelling waarvan
wij hopen, dat die bewaarheid blijft.)
En sturen wij daarbij of worden wij
gestuurd?
In Gelderland kiezen wij voor het eerste,
wij trachten te sturen en dat doen wij op
onze manier. Wij koersen op schone
bronnen, hoge kwaliteit en leveringszekerheid en kiezen dan voor 'het schaarse
goed': grondwater voor drinkwater. Als
consequentie daarvan zijn wij ook bereid
een alternatief produkt voor de industrie
aan te bieden in de vorm van voorgezuiverd oppervlaktewater. Aangezien het bij
zuivering van oppervlaktewater altijd gaat
om grote produktie-eenheden, om tegen
een zo laag mogelijke prijs te kunnen
leveren, zijn wij bereid een overmaat van
het geproduceerde produkt in het
verdroogde gebied van de 'Veluwe' te
infiltreren. Gezien de hoge kosten die
gepaard gaan met diepinfiltratie, is in onzeoptiek ook de toepassing van vernattingsprojectcn het overwegen waard.
Op die wijze zullen wijhet milieu ontzien
en waar mogelijk verbeteren. Wieons
beschuldigt van negatieve gevolgen, zullen
wij met kennis van zaken van het tegendeel proberen te overtuigen, en anders
zullen wij die negatieve effecten trachten
te voorkomen, of te compenseren.
Wij zullen de consument bewust maken
van het 'wonder uit de kraan' en bevorderen dat hij met gepaste spaarzaamheid
omgaat met drinkwater.
Dit beleid en deze keuzen zijn mede een
resultaat van het Grondwateronderzoek
Midden Nederland (GMN), een initiatief
dat in 1991 door de provincies Flevoland,
Gelderland, Noord-Holland en Utrecht,
genomen is en waarbij de waterleidingbedrijven Flevolandse Drinkwater Maatschappij (FDM), NV PWN, Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN),

Veluwse Nutsbedrijven (VNB), Waterleiding Maatschappij Gelderland (WMG)
en de VFWIN betrokken zijn.
De beschikbaarheid van grondwater wordt
ernstig beïnvloed door de ingrepen in het
kader vanhet peilbeheer en door stedelijke
drainages, maar ook door onttrekkingen
door particulieren, industrieën en waterleidingbedrijven. De daaruit voortvloeiende problemen worden niet ingeperkt door
provinciegrenzen. Wij moeten in dat soort
zaken overgaan tot een aanpak, waarbij
een met elkaar samenhangend geo-hydrologisch gebied bekeken wordt. Het GMN
is een eerste voorbeeld van een aanpak
waarbij de grensoverschrijdende
problemen in een samenwerkingsverband
met alle betrokken partijen tot een oplossing worden gebracht.
Samenvattend staat ons een complex van
onzekerheden te wachten, diewij moeten
onderzoeken en waarvoor wij oplossingen
moeten vinden om aan de klant, nu en in
de toekomst, een voldoende zekere
levering en een voldoende veilig produkt
te kunnen blijven leveren.
Daarvoor zijn goed opgeleide vakbekwame
mensen nodig, die bekend zijn met en
gemotiveerd zijn om de drinkwaterproblematiek tot een oplossing te brengen.
Deze mensen moeten kunnen werken met
de steun van een grote krachtige organisatorische eenheid, die er voor geëquipeerd is deze specifieke problematiek te
onderkennen, te bestuderen en tot een
praktische oplossing ie brengen. Datwil
naar mijn mening zeggen dat de reorganisatie lot bedrijven ter grootte van de
provincies slechts tot een tussenstap is
geworden, en dal eenheden zullen
ontstaan van meerdere bedrijven, die niet
meer zo zeer gerelateerd zijn aan provinciegrenzen, maar gericht zijn op de beschikbaarheid en problematiek van de
grondstof. Het gaat daarbij dan om enerzijds de zuiveringsmethoden zoals bij
oppervlaktewater en anderzijds om de
beschikbaarheid van de grondstof zoals bij
grondwater.
Organisatie-vorm
De cruciale vraag isdan:Welke organisatie
hoort daarbij en is voldoende geëquipeerd,
flexibel en creatief om deze uitdagingen
aan ie kunnen?
Zoals bij zoveel onderwerpen kijken wij
momenteel steeds naar hetgeen er in
Europa gebeurt.
'Open markt' en 'concurrentie' zijn de
hoofd-items waar de discussie dan mee
wordt gevoerd.
Ik wilde discussie daarover wel voeren,
maar op reële argumenten, en nuchter
beslissend over wat serieus een argument
is, en wat een bedreiging is en waar wij
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dus een oplossing voor moeten zoeken.
Maar ook serieus kijkend naar de kracht
van de oplossingen, zoals wij die in
Nederland de laatste decennia hebben
gerealiseerd, en die wij niet maar zo in de
waan van de 'open markt' en de 'concurrentie' moeten laten vallen. De drinkwatersector heeft mondiaal een naam
opgebouwd, en moet die handhaven met
een goede stevige organisatie.
Dat op het gebied van energie, met grote
transportafstanden en relatief lage transportkosten de grenzen vervagen, is een
duidelijke zaak. Voor drinkwaterbedrijven
blijft de actieradius toch min of meer
beperkt tot regionale gebieden, gezien de
toch relatief hoge kosten van infrastructuur
en transport. De bedrijven in de energiesector, hebben bij de reorganisaties
gedurende het laatste decennium voornamelijk het karakter van een distnbuttebedrijf gekregen. De bedreigingen worden
groter, en men gaat het areaal van aan te
bieden produkten vergroten om de positie
in de markt te verstevigen. Tendensen om
afvalverwerking en de exploitatie van
signaal-kabel erbij te betrekken zijn dan
ook zeer duidelijk waarneembaar.
Om dezelfde redenen bestaat de neiging
bij deze bedrijven om ook de levering van
drinkwater erbij te betrekken. Vanuit het
oogpunt van een distributiebedrijf is dat
begrijpelijk. liet is echter de vraag of
uiteindelijk dit in het belang van de klant
is, en of dat voor het produkt, de kwaliteit
en dus uiteindelijk voor de klant de meest
gunstige oplossing is.
Bij deze overwegingen worden vaak de
argumenten aangevoerd alsof de klant
slechts één aanspreekpunt, één rekening
en verder niets wil. Bij mijn weten is dit
nooit exact onderzocht, doch worden deze
argumenten gebruikt om de verdere
nutsconcentratie onder één energiekoepel
te verantwoorden. Wat wel onderzocht is
dat de contacten tussen klant en drinkwaterbedrijf vaak zeer beperkt zijn
bijvoorbeeld tot aan- en afmelding en
klachten over druk of kwaliteit.
Bij het formeren van mijn toekomstbeeld
vind ik het dan ook verantwoord te blijven
pleiten voor een aparte drinkwatersector,
de 'core business', conform het oude
spreekwoord: 'Schoenmaker houdje bijje
leest'. Wel een grotere organisatorische
eenheid, maar met een grootte, gericht op
het zo goed en volledig mogelijk uitvoeren
van de opgedragen taak, die primair
bestaat uit het produceren en distribueren
van goed drinkwater. Geen belangenverstrengeling waarbij andere factoren die
buiten de drinkwatersector liggen, meegewogen worden in het kader van het
totale bedrijfsbelang.

Als er relaties gelegd worden met andere
sectoren dan moeten dat sectoren zijn die
aan het icatcrgebonden zijn. Ik denk dan
aan waterschappen (peilbeheer) en zuiveringsschappen (kwaliteit van het oppervlaktewater), of aan de sector natuur en
milieu, omdat wij afhankelijk zijn en
blijven van het milieu, of dat gebruiken.
Waterschappen en waterleidingbedrijven
gebruiken en beïnvloeden de normale
grondwaterstroming en hebben daarbij
een gezamenlijk belang.
Het belang van de klant en het belang van
de volksgezondheid vereisen een levering
tegen werkelijke kosten. De investeringen
in de infrastructuur brengen dan met zich
mee, dat bedrijven uniek een gebied
aangewezen krijgen, waar zij werken: de
zogenaamde concessie. Hierdoor ontstaat
een bepaald monopolie, waardoor garanties
nodig zijn om prijsstelling, kwaliteit van de
levering en dergelijke te controleren. De
Nederlandse oplossing in de vorm van
overheids-nv's heeft zich zonder meer
bewezen. Wel de bedrijfsmatige aanpak
en flexibiliteit via de nv-vorm, maar de
controle door de regionale overheden via
het aandeelhouderschap.
Ik geef hierbij dus de voorkeur aan de
huidige Nederlandse oplossing in tegenstelling tot de andere varianten die in
Europa opgeld doen.
De Europese tendens van privatiseren zou
ik ook als een slingerbeweging willen
karakteriseren, zeer zeker nodig om de
beweging naar één Europa te stimuleren.
Een slingerbeweging heeft echter als
eigenschap dat deze ook altijd doorslaat.
Naar mijn mening is de privatisering in
Europa in het algemeen voor het bedrijfsleven nodig, maar er zijn altijd uitzonderingen. Een dergelijke uitzondering wil ik
bepleiten op het gebied van de nutsbedrijven en meer specifiek op het gebied van
de drinkwatervoorziening. Op dit gebied
dreigt Europa door te slaan en Engeland
is daar naar mijn mening een voorbeeld
van.Jaarlijks organiseert men seminars
waarbij de voortgang van de privatisering
wordt besproken. De reacties van de
klanten liegen er niet om. Zij geven aan,
dat de lonen van de directies als eerste
zijn verhoogd, nieuwe investeringen zijn
in veel beperktere mate gedaan dan
oorspronkelijk aangenomen, de kwaliteit
is daardoor nauwelijks verbeterd, en het
afsluitingsbeleid is dermate stringent
geworden, dat met de grotere werkloosheid de ziekten zoals tyfus, in verarmde
arbeiderswijken weer hun intrede hebben
gedaan.
Argumenten voor mij om de Nederlandse
oplossing van de nv-vorm, met de overheidscontrole via het aandeelhouderschap
te blijven propageren. Het is een volwaar-

dige tussenvorm die zijn bestaansrecht
heeft bewezen.
Waarom is men zo gespitst om de
bedrijven in België en Nederland over te
nemen?
Meestal gaat het om concerns, die juist
door het bezit van deze bedrijven de
mogelijkheid hebben de produkten die
door hen in andere sectoren van hun
concern gemaakt worden, af te zetten, en
daarmee eigenlijk de bedreigingen van het
systeem van vrije markt en concurrentie
willen ontgaan. Daarbij komt nog, dat men
gezien de prijs van het drinkwater
verwacht dat er een zekere ruimte in de
prijs zit, zodat een prijsverhoging zonder
meer mogelijk is, waardoor de winst
verhoogd kan worden. (Misschien is de
belasting op milieu-grondslag uit dien
hoofde toch niet zo ongunstig!!)
Gezien het voorgaande en mede gezien
Europese tendensen, moet naar mijn
mening de Nederlandse overheid in
Brussel meer haar stem laten horen om te
voorkomen dat een goede oplossing, zoals
wij die in Nederland hebben, onder het
loze geweld van de privatiseerders
bezwijkt.
Juist op dat gebied ligt er naar mijn
mening een taak voor de VEWIN,
waarvan het takenpakket door de verdere
concentratie van bedrijven ontegenzeggelijk zal veranderen. Ik zou er voor willen
pleiten dat de VEWIN haar aandachtsveld
verlegt naar Brussel, om in goede samenwerking met de Nederlandse overheid het
Nederlandse drinkwater- en volksgezondheidsbelang te bewaken.
Dit alles gezegd hebbend moet niet bij u
de indruk achterblijven dat ik zou vinden
dat de waterleidingsector zich volledig zou
moeten afsluiten van de samenwerking
met energie. Integendeel, daar waar zinvol
samengewerkt kan worden moet dit ook
in het belang van de klant gebeuren. Een
heel sprekend voorbeeld in deze context is
het onderdeel meteropname, waarvan ik
zou willen zeggen, dat dat één van de
eerste zaken kan zijn, die partijen samen
oplossen, maar wel zodanig, dat er een
aparte rekening geproduceerd wordt voor
energie en aanverwante zaken, en één
rekening voor de kosten van drinkwater,
afvalwater, riolering, peilbeheer en dergelijke, om het mogelijk te maken dat de
waterspoorgedachte gerealiseerd wordt.
Samenvattend kom ik dan op een structuur
voor de drinkwatervoorziening in Nederland voor het begin van de 21e eeuw,
bestaande uit een beperkt aantal
bedrijven, of allianties daarvan, die
samengevoegd zijn, of intensief samenwerken omdat zij hetzelfde belang
hebben, namelijk zorg om de kwaliteit en
de beschikbaarheid van de grondstof in
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een bepaald gebied, dat één geo-hydrologische eenheid vormt.
Dit beperkte aantal bedrijven heeft nauwe
relaties, c.q. allianties met andere watergeoriënteerde instanties, en werkt goed
samen met organisaties en instellingen op
het gebied van natuur en milieu, met de
energiesector, zoals zij ook (samen)werken
met de aannemerij, met toeleveringsbedrijven en dergelijke.
Hoe wij dat alles bereiken is nog een
verhaal apart. De bemoeienis van de
politiek is daarbij van cruciaal belang. Het
is een taak van de bedrijven en de
VEWIN om de weg daarheen te plaveien.
De stabiliteit van toekomstige gereorganiseerde bedrijven is afhankelijk van de
relatie met de politiek verantwoordelijke
organen. Strategische allianties zullen
daarbij een onmisbare fase zijn. Of dit
weer tot verdere schaalvergroting zal
leiden hangt af van de kwaliteit en de
kracht van dergelijke allianties.
De regionale verdeling is daarom ook
reëel, omdat in principe de levering van
drinkwater, mede door de duurdere transportkosten eerder regionaal georiënteerd
is dan supra-regionaal.
De medewerkers van het toekomstige
waterleidingbedrijf kunnen zich dan 100%
met hun vak bezighouden en dat vak is en
blijft water van bron tot tap, en wellicht in
het iets bredere verband van de waterkringloop. Zij onderhouden uitstekende
contacten met anderen buiten de sector en
dat alles ten gunste van een tevreden
klant. En daar moet het ons toch in eerste
en laatste instantie om gaan.

• •

•

WZHO krijgt vergunningen
voor winningen in Lexmond
en Langerak
De NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) heeft vergunningen
gekregen voor een oevergrondwaterwinning in Langerak van 5 miljoen m 3 per
jaar en uitbreiding van de diepgrondwaterwinning te Lexmond met 4 miljoen
m 3 per jaar. De beschikkingen liggen ter
inzage voor het publiek op het provinciehuis en in een groot aantal gemeentehuizen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De vergunningen zijn in
augustus 1992 aangevraagd.
De lijst met voorwaarden die de provincie
stelt aan de vergunningen, is de meest
uitgebreide die ooit in Nederland aan een
grondwateronttrekking is verbonden. De
voorwaarden geven grotendeels invulling

aan de eerder door belanghebbenden
geuite bezwaren. Als de door de provincie
voorgeschreven voorwaarden niet het
gewenste effect hebben, kunnen er aanvullende maatregelen van WZHO worden
geëist.
WZHO moet de effecten van beide
grondwaterwinningen bewaken en
compenseren. In de vergunning voor
Lexmond wordt WZHO verplicht onderzoek te verrichten naar toepassing van
diepinfiltratie als compenserende maatregel. Met dit onderzoek is eerder dit jaar
begonnen.
Grondwaterwinningen kunnen effecten
hebben op grond- en oppervlaktewatersystemen, de landbouw, gebouwen, infrastructuur en natuurwaarden. Om eventuele schade door de nieuwe winningen in
de toekomst op juiste wijze te kunnen
kwantificeren en op een correcte wijze af
te handelen, wordt de bestaande situatie
met name bij gebouwen nauwkeurig vastgelegd. In sommige gevallen worden voor
gebouwen maatregelen tegen zettingsschade genomen.
Om de veranderingen in de grondwaterstanden bij te houden, zal WZI10 deze
tweemaal per maand op verschillende
lokaties meten. Ook wordt een biologisch
meetnet ingericht, waarmee mogelijke
veranderingen in waterkwaliteit en
vegetatie periodiek worden vastgelegd.
Voor compensatie van de nadelige
effecten voor de landbouw zal in overleg
met het Hoogheemraadschap de mogelijkheid tot aanpassing van het polderpeil
worden onderzocht. Voor eventuele landbouwschade blijft uiteraard de in de
Grondwaterwet opgenomen schadevergoedingsregeling van kracht.
Geheel nieuw in de vergunningsvoorwaarden is de compensatie van de
effecten op de natuur. Hén van de effecten
is de kwelafname in het gebied door de
oevergrondwaterwinning in Langerak.
Om het polderpeil te kunnen handhaven,
moet in het droge jaargetijde extra water
worden ingelaten. Welk type water het
beste resultaat voor flora en fauna tot
gevolg zal hebben, wordt onderzocht.
Een andere compenserende maatregel is
herinrichting van het WZHO-terrein bij
zuiveringsstation De Steeg in Langerak.
De mogelijkheden worden onderzocht om
het terrein op ecologische wijze in te
richten en te beheren. Hierdoor kunnen
gunstigere omstandigheden ontstaan voor
bijvoorbeeld weidevogels en hooigraslanden.
WZHO schat de kosten voor het uitvoeren
van de vergunningsvoorwaarden op
eenmaligƒ 3 miljoen. De jaarlijks terugkomende lasten worden geraamd op
ƒ 750.000,-. (Persbericht WZHO)

Huub Verbeek, advertentieexploitant H 2 0 Overleden
De man die buiten het zicht van de lezers
op de achtergrond één van de pijlers
vormde voor ons blad, Huub Verbeek, is
op 13 juli jl. overleden. Vanaf de oprichting van H 2 () was hij erbij betrokken,
eerst via uitgeverij Reflex, later, toen
Reflex door Tijl werd overgenomen, als
zelfstandig advertentie-exploitant. Voor
26'/s jaargang verzorgde Verbeek de
werving en de plaatsing van de
advertenties. De meeste adverteerders
kenden hem van telefonische contacten en
van zijn rondgangen over alle edities van
de vakbeurs Aquatech, waar hij opviel
door zijn extraverte, enigszins flamboyante
maar vooral directe presentie en
presentatie.
Mijn eerste confrontatie met een ander
aspect van Verbeek beleefde ik zo'n tien
jaar geleden. Verbeek had een goede
adverteerder geweigerd; hij was niet
ingegaan op de in zijn ogen exorbitante
eisen en had hem dat ondubbelzinnig
duidelijk gemaakt. Hij belde mij om me te
waarschuwen: de adverteerder zou
immers kunnen gaan klagen bij de
uitgever. Dat was ook zo, maar Verbeek
had me voldoende argumenten gegeven
om zijn beslissing te ondersteunen. Die
beslissing was gebaseerd op een
volkomen loyaliteit aan het blad en een
uiterst ethische beantwoording van de
eeuwige vraag naar de relatie tussen
redactie en adverteerders.
Jongere medewerkers van reclamebureaus
die met hem zaken moesten doen, hebben
zich ongetwijfeld verbaasd over Verbeek.
Voor hen was het wennen, want de
benadering van Verbeek leek soms niet
helemaal van deze tijd. Maar in de regel
kwam het wel in orde: iedereen doet
immers liever zaken met een karakter dan
met een telmachine.
Verbeek was al geruime tijd ernstig ziek.
Hij heeft ervoor gekozen de advertentieexploitatie voor H 2 0 vrijwel tot het eind
voort te zetten. Voorlopig wordt de
exploitatie via het redactie-adres voortgezet in afwachting van een meer
definitieve regeling.
Wij zullen het karakteristieke geluid van
Huub Verbeek missen en wensen zijn
zoons en dochter, voor wie dat nog veel
sterker geld, sterkte toe.
Namens redactie en administratie
G. B. Vinke

