De organisatie van de openbare drink- en industriewatervoorziening;
INDRAF revisited.

De Europese Commissie op het
oorlogspad.
De inspanningen van de Europese
Commissie om binnen de Gemeenschap
terwille van eerlijke concurrentieverhoudingen allerlei economische
barrières te slechten, grijpen steeds verder
om zich heen. Een onderzoek, dat thans in
opdracht van de Commissie door het
Amerikaanse adviesbureau Booz, Allen &
Hamilton Inc. wordt uitgevoerd, richt zich
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op het verlenen van concessies door de
overheid aan ondernemingen, die zich
belasten met de uitvoering van diensten
tot algemeen nut die door hun aard een
monopolistisch karakter hebben.
Reeds sinds 1971 moeten volgens de
EG-richtlijn 'Overheidsopdrachten voor
de uitvoering van werken' (richtl. 71/305/
EEG, gewijzigd door richtl. 89/440/EEG)
dergelijke werken in het openbaar worden
aanbesteed met kennisgeving in het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, mits de waarde meer dan
5 miljoen rekeneenheden (ecu) bedraagt.
Op deze wijze moeten ook buitenlandse
gegadigden, die in het gebied van de EG
gevestigd zijn, naar het verkrijgen van de
opdracht kunnen meedingen. Deze richtlijn is evenwel niet van toepassing op
diensten, die betrekking hebben op de
produktie, het vervoer en de distributie
van drinkwater en de produktie en
distributie van energie (art. 3, vierde lid
sub b). Krachtens een recente richtlijn
(van 17-9-'90, 90/531/EEG) moeten thans
ook in de sectoren van water- en energievoorziening (en van vervoer en
telecommunicatie) opdrachten in het
openbaar worden aanbesteed, voorzover
de geraamde waarde daarvan meer is dan
400.000 ecu ten aanzien van diensten en
5 miljoen ecu ten aanzien van werken.
In tegenstelling tot de EG-richtlijn van
1971, die zoals gezegd op de drinkwatervoorziening niet van toepassing is, werd
de concessie-verlening in de nieuwe
richtlijn niet geregeld. Of regeling daarvan
wenselijk is, wordt thans door het adviesbureau Booz, Allen &Hamilton Inc.
onderzocht.
In Nederland ligt het zeker niet voor de
hand om de water- en energievoorziening
tot voorwerp van openbare mededinging
te maken. De particuliere deelneming in
dit soort bedrijven is in de loop van de tijd

steeds geringer geworden. Op het gebied
van de drinkwatervoorziening is er nog
één klein bedrijf, namelijk de NV Bronwaterleiding 'Doorn', in particuliere
handen. Op het gebied van de openbare
energievoorziening is de situatie, voorzover mij bekend, niet anders. Deze openbare voorzieningen zijn in handen van
provincies en gemeenten en, voor wat de
energievoorziening betreft, ook ten dele
eigendom van de staat. Het toenemende
aantal naamloze vennootschappen brengt
in deze situatie geen verandering: het is
de rechtsvorm, die thans bij voorkeur
gekozen wordt voor regionale bedrijven.
De aandelen zijn openbaar bezit, namelijk
in handen van publiekrechtelijke
lichamen.
In de ons omringende landen is de situatie
echter verschillend. Terwijl België en
Duitsland eveneens (overwegend) drinkwaterbedrijven in handen van plaatselijke
of regionale overheden kennen, zijn deze
bedrijven in Frankrijk vergaand en in
Engeland en Wales geheel geprivatiseerd.
In de laatstgenoemde landen ligt het mijns
inziens dan ook tamelijk voor de hand om
openbare inschrijving op drinkwaterconcessies open te stellen, omdat een
dergelijke privatisering nu eenmaal vraagt
om inachtneming van regels die gezonde
concurrentieverhoudingen waarborgen.
Dit betekent uiteraard niet, dat aan de
aspirant-concessionarissen geen eisen
zouden kunnen worden gesteld: zij
zouden zeker moeten voldoen aan
normen van technisch, administratief en voor wat de drinkwatervoorziening betreft
- ook hygiënisch beheer.
Zou om redenen van Europese gelijkheid
ook hier de concessieverlening voor de
water- en energievoorziening openbaar
moeten worden aanbesteed, dan is er
geen wettelijk voorschrift dat zich daartegen verzet. Maar voor de toepassing van
de Waterleidingwet (en de Energiedistributiewet) zou dit wel ernstige
moeilijkheden veroorzaken. Deze wetten
gaan namelijk uit van de aanwijzing van
gegadigde rechtspersonen door de overheid. Een openbare inschrijving zou dan
aan deze aanwijzing vooraf moeten gaan.
De inschrijver, aan wie de concessie
'gegund' zou worden, zou dan in beginsel
wel goedkoop af zijn: volgens de overnemingsregelingen in de genoemde
wetten behoeft hij de in het bedrijf vastgelegde kapitaalgoederen niet te betalen,
omdat zij voor de openbare dienst zijn
bestemd en daaraan niet worden
onttrokken. Maar de vraag is wèl, of van
enige reële mededinging sprake zou
kunnen zijn. Nieuwe concessiegebieden
kunnen niet worden uitgegeven, omdat zij
er niet meer zijn. Er zal dus steeds sprake

zijn van herschikking, waarbij nieuwe
bedrijven hooguit uit onderdelen van
bestaande bedrijven kunnen worden
gevormd. In de eerste plaats zijn daarbij
de eigenaren van die bedrijven (meestal:
de aandeelhouders) betrokken, en dat zijn
de plaatselijke of regionale overheden.
Voor 'outsiders' lijkt hier alleen plaats als
zij er in zouden slagen een kapitaaldeelname in een waterleidingbedrijf te
verwerven. Deze mogelijkheid is meer
theoretisch dan praktisch door het bestaan
van statutaire bepalingen bij de betrokken
naamloze vennootschappen, die de overdraagbaarheid van aandelen beperken.
Afgezien daarvan zijn waterleidingbedrijven traditioneel nauwelijks winstgevend. Daarom valt moeilijk in te zien
wat een 'outsider' zou bewegen om zijn
geld in zo'n bedrijf te steken - indien men
althans afziet van het oogmerk van
koppeling met andere produkten of prijsopdrijving. Praktisch gesproken moet dit
laatste uitgesloten worden geacht, omdat
de concessie-voorwaarden goedkeuring
van de tarieven door de concessieverlenende overheid eisen. Het tegengaan
van koppelverkoop zou wellicht een
afzonderlijke wettelijke voorziening eisen.
Maar toch ligt het, alles bijeengenomen,
niet voor de hand te veronderstellen dat,
ook al zou de openbare drinkwatervoorziening moeten worden 'aanbesteed'
met een openbaar aanbod, in Nederland
particuliere buitenlandse firma's zich als
gegadigden zouden melden.
Combinatie van de drink- en industriewatervoorziening met andere openbare
nutsvoorzieningen.
Zijn de vooruitzichten op internationale
particuliere deelneming in de Nederlandse
openbare drinkwatervoorziening dus naar we mogen aannemen - uiterst
beperkt, dit betekent niet dat deze voorziening ook gevrijwaard zou zijn van deelneming in andere combinaties die niet in
alle opzichten als gunstig kunnen worden
aangemerkt. Ik bedoel hier met name de
energievoorziening. Omdat zowel de
drinkwater- als de energievoorziening
vaak hun oorsprong vonden in gemeentelijk initiatief, ze allebei zich tot dezelfde
doelgroep richtten, namelijk de
ingezetenen, en ze ook de prijs voor hun
diensten op dezelfde nota aan de
verbruiker in rekening konden brengen,
vond hierin het alom bekende
gecombineerde nutsbedrijf zijn reden van
ontstaan. Maar het ontbreekt deze voorzieningen nagenoeg geheel aan gemeenschappelijke technische grondslagen.
Produktie en distributie zijn bij de
elektriciteitsvoorziening nagenoeg, en bij
de gasvoorziening geheel gescheiden, en
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het is niet te verwachten dat daar in de
toekomst verandering in zal komen.
Elektriciteitsproduktie vraagt vanwege
doelmatigheid en betrouwbaarheid om
centrale sturing van uitgebreide
koppelingssystemen, die tot over de
nationale grenzen reiken. Het landelijke
distributienet van aardgas is geheel in
handen van de NV Nederlandse Gasunie,
die ook de export per buis naar het
buitenland verzorgt. De openbare watervoorziening is daarentegen een veel meer
regionaal gebonden aangelegenheid,
zowel wat de produktie als de distributie
betreft. Water zal men slechts dan over
grote afstanden transporteren, als in de
regio onvoldoende bronnen beschikbaar
zijn. Uiteraard kan ook hier de betrouwbaarheid van de levering door koppeling
van leidingnetten worden vergroot, maar
dan op veel kleinere schaal als bij de
energievoorziening. Technologisch is er,
zoals werd opgemerkt, nagenoeg geen
verwantschap met de energievoorziening.
Een bepaald aspect, namelijk de
kwaliteitsbewaking, maakt het in hoge
mate wenselijk dat produktie en
distributie van drinkwater in één hand
zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de
organisatie: afzonderlijke distributiebedrijven dienen te worden vermeden.
Niettegenstaande deze bezwaren moet
worden geconstateerd, dat het
gecombineerde water- en energiebedrijf
nog geen verleden tijd is. De reden moet
dan blijkbaar gezocht worden in de voordelen, die verbonden zijn aan een
gemeenschappelijke administratie en aan
vergroting van het financiële draagvlak.
Een gezonde onderneming, die zulke
verschillende sectoren beheert, zal er
echter eerder naar dienen te streven dat
elke sector financieel self-supporting is;
draagvlak-vergroting mag hier geen
belangrijke rol spelen. Een gemeenschappelijke klantenservice door regionale
verbruikerskantoren en gecombineerde
nota's kan gemakkelijk worden opgezet in
een samenwerkingsverband zonder dat er
sprake behoeft te zijn van één
gecombineerd nutsbedrijf. Kortom, ik
geloof niet dat combinatie van de drink-en
industriewatervoorziening met de
energievoorziening een nastrevenswaardige zaak is, ook al is de voorziening
grootschalig genoeg om door een goede
outillage en een deskundige staf
voldoende betrouwbaar te kunnen zijn.
Combinatie met afvalwaterbehandeling
en riolering: het INDRAF-rapport.
Veeleer past het, om nog eens te kijken
naar een combinatie, waarover in 1975 een
provinciale commissie 'Integratie drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering',
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kortweg: INDRAF, in Zuid-Holland een
studie verrichtte. In 1976 vroeg ik in H 2 0
(no. 21blz. 432-435) nog aandacht voor
deze studie en ook ir. G. Wijnstra liet zich
bij zijn afscheid als directeur van
KIWA NV in 1980 niet onbetuigd, maar
sindsdien is het een hele tijd stil geweest.
In 1990 vroegen ing. H. B. Gels en
mr. F. de Zeeuw opnieuw aandacht voor
dit onderwerp, nu in het kader van een
onderzoek dat Herenschot en Tebodin
voor de NV Waterleiding Friesland
uitvoerden (H 2 Ü 17/90, blz. 438). Ook zij
kwamen vooral op grond van overwegingen van doelmatigheid tot de
conclusie, dat rioolwaterzuivering en
drinkwatervoorziening in één bedrijf een
goede combinatie zouden vormen.
Wettelijke belemmeringen werden niet
aanwezig geacht, mits men de waterbeheerstaak van de uitvoering van het
feitelijke werk, namelijk de afvalwaterzuivering, zou scheiden.
In 1976 schetste ik de mogelijkheden van
integratie in het kader van recente
ontwikkelingen, met name bij de planning
en voorbereiding van werken en bij de
inzameling van afvalwater in relatie tot de
distributie van drinkwater.
Gebleken was, dat de waterbeheerders
door het vaststellen van de hoogte van de
heffingen een belangrijke invloed uitoefenen op de grootte van het industriële
waterverbruik. Zou men de heffingen op
de lozingen van huishoudelijk afvalwater
mede afhankelijk maken van de grootte
van het huishoudelijk waterverbruik, dan
leek het mij niet uitgesloten dat deze
heffingen ook enige invloed zouden
krijgen op de grootte van dat verbruik.
Zowel in de ontwikkeling als voor wat de
planning en andere beheersaspecten
betreft achtte ik de riolering een enigszins
achtergebleven gebied. Dit is heden nog
zo: er is veel achterstallig onderhoud.
Voor de waterbeheerders is de wijze van
aanleg en het onderhoud van groot
belang, maar rechtstreekse zeggenschap
hebben zij niet omdat rioleringen door de
gemeenten plegen te worden beheerd.
Ook het toezicht (door gemeentelijke
diensten van Bouw- en Woningtoezicht)
op aanleg en onderhoud van afvoerleidingen uit woningen en andere
gebouwen laat nog steeds te wensen over.
Daarom bepleitte ik om de riolering en de
aansluitingen daarop, evenals de afvalwaterzuiveringsinstallaties overeenkomstig
in het INDRAF-rapport ontwikkelde
zienswijzen bij de waterleidingbedrijven
onder te brengen. Het lijkt erop, dat deze
argumenten nog steeds geldig zijn.
Met name het kosten-aspect verdient
thans nog meer nadruk. Zowel drinkwater
als afvalwater hebben in hun zo nauw

verbonden 'kringloop-relatie' allebei een
prijs, namelijk produktie- en aanvoerkosten enerzijds en zuiverings- en afvoerkosten anderzijds. Alleen de gezamenlijke
kosten bepalen het prijskaartje, dat aan
het produkt 'water' zou moeten hangen.
De lage prijs van het leidingwater
(gemiddeld f 1,70 per m 3 ) maakt maar een
gering deel uit van het huishoudbudget en
vormt op zichzelf geen prikkel tot
waterbesparing. De kosten van afvalwatertransport en- zuivering nemen nog
steeds toe. Achterstallig onderhoud van
riolering moet worden ingehaald; overschakeling op nieuwe rioleringssystemen
is daarbij vaak aan de orde. Fosfaatverwijdering zal meer en meer tot een
onderdeel van de afvalwaterzuivering
gaan behoren. Daarom wordt het van
steeds groter belang, om de totale waterprijs, waarin ook deze kosten zijn
opgenomen, aan de verbruikers overeenkomstig hun aandeel daarin in rekening te
brengen.
Verschuivingen in het beheer.
Onderbrenging van afvalwaterzuivering
en- transport bij de drinkwatervoorziening
zou in het waterbeheer geen geringe
verschuiving teweegbrengen. De minste
weerstand zou, naar ik vermoed, de
onderbrenging van rioleringen bij het
waterleidingbedrijf opleveren. Bij de
gemeenten wordt dit voorwerp van zorg,
dat vrij veel geld kost maar weinig
spectaculair is, niet bijzonder gekoesterd.
Met leidingleggen en -beheren hebben de
waterleidingbedrijven meer affiniteit.
Komen de rioleringskosten bij het watergeld, dan betekent dit een forse stijging
van de waterprijs die, zoals gezegd, een
nuttig effect op de waterbesparing zal
hebben. Een overdracht van de afvalwaterzuiveringstaak naar de waterleidingbedrijven zal betekenen, dat de regionale
waterbeheerders (water- en zuiveringschappen en sommige provincies) geen
actief beheer meer zullen hebben.
Hun positie zal in dat opzicht gelijk
worden aan die van het Rijk: de Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de
grote rivieren, zeearmen en belangrijke
scheepvaartkanalen geen zuiveringstaak.
Nog in grotere mate dan in de jaren
zeventig hebben water- en zuiveringschappen het beheer van afvalwaterzuiveringsinstallaties, omdat zij die
inmiddels van een aantal gemeenten
hebben overgenomen. De combinatie van
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer op het
uitvoerende vlak heeft aantrekkelijke
kanten, omdat de waterkwaliteit nu
eenmaal op het ecosysteem een grote
• Slot oppagina 265

265

H , 0 (24) 1991,nr. 10

WQL-report no. 1990-1; RIVM-report
no. 714502001, Bilthoven.
Klijn, F.,Latour,J.B.,Nip,M. I., Udo de Haes,
H. A.,Berg,M.M. H. E. van den en Hofstra, J.J.
(1990). Milieukwaliteitvan ecodistricten. Deel2:
Methode enaanzettotuitwerking. RIVM-rapport
751901003/CML-rapport 63, Bilthoven.
Latour,J.B.,Hofstra,}.J. en Nip,M. I. (1990).
Toepasbaarheidvan deAMOEBE-benaderingop
terrestrische ecosystemen. RIYM-rapport
nr. 751901001,Bilthoven.
Liere, L.van, Breebaart, L., Kats, \\". en Buyse,J.J.
(1989). Dewaterkwaliteitvan hetLoosdrechtse
Plassengebied. In:IntegraalWaterbeheer inhet Goois/
Utrechts Stuwwallen- enPlassengebied. Commissie
voor Hydrologisch Onderzoek TNO. Rapporten en
nota's nr. 22,pp.265-278, Den Haag.
Ministeries VROM, EZ, L en Ven Ven W (1989).
Kiezenofverliezen. NationaalMilieubeleidsplan. SDU
uitgeverij, Den Haag.
Ministerie Ven W (1989). Water voornuen later.
Derde Nota Waterhuishouding. SDU uitgeverij, Den
Haag.
1'olkamp, H. H. en Rooy, P.T.J. C. van (1990).
Reactie op de Derde Nota Waterhuishouding met de
nadruk op depresentatietechniek AMOEBE. H 2 0 (23)
1990,nr. 15. pp.402-403.

Bijeenkomst 'Waterbodemproblematiek Ketelmeer'
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(KIvI), afdeling voor Waterbeheer,
organiseert in samenwerking met de
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO en de NVA een bijeenkomst over de
'Waterbodemproblematiek in het Ketelmeer'. De bijeenkomst wordt gehouden
op 24 september 1991in Agora in
Lelystad.
Het voorlopige programma bevat onder
meer de volgende lezingen:
'Saneringsproblematiek waterbodems',
door ir. S. H. Plantenga (RWS/Hoofddirectie);
'De problematiek van het Ketelmeer',
door ir.J. Driebergen (Rijkswaterstaat/
directie Flevoland);
'Bodemsamenstelling', door ir.
H.J. Winkels (Rijkswaterstaat/directie
Flevoland);

'Slibmodellering, kwantitatief, door ir.
G. Blom (LUW, vakgroep Natuurbeheer);
'Slibmodellering, kwalitatief, door
ir.J. G. C. Smits (Waterloopkundig
Laboratorium);
'Grondwatermodellering', door drs.
N. M. de Rooij (Waterloopkundig
Laboratorium);
'Ecotoxicologie', door drs. C. v. d. Guchte
(Rijkswaterstaat, RIZA).
Nadere inlichtingen: afdeling Waterbeheer
K M , ir. E. Schultz, Postbus 600,
8200 AP Lelystad, tel. 03200-9 7440.

Amsterdamse Planktoncursus
De Stichting ter bevordering van de
Toepassing van de Aquatische Oecologie
(TAO) geeft een Amsterdamse Planktoncursus. De cursus wordt gehouden van
7 tot en met 12 oktober 1991.
Nadere informatie: Stichting TAO,
Postbus 41125, 1009 FC Amsterdam,
telefoon 020-5922244.

Het waterleidingmuseum groeit

INDRAF revisited
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invloed heeft, die zich met name ook bij
het doorstromen en -spoelen van het
water en bij onttrekkingen doet gelden.
Deze combinatie van werkzaamheden zal
verloren gaan.
Maar er kunnen ook winstpunten zijn.
Een grotere betrokkenheid van de waterleidingbedrijven bij de afvalwaterproblematiek acht ik bijzonder belangrijk,
juist omdat zij door de produktie van
drinkwater een 'zuivere kijk' op water
hebben. De waterschappen zouden zich
meer kunnen toeleggen op integraal
waterbeheer, voorzover hun daartoe de
wettelijke instrumenten ter beschikking
staan. De in de Derde Nota Waterhuishouding aangegeven voorkeur voor
samensmelting van water- en zuiveringschappen zal door afstoting van de afvalwaterzuivering stellig op minder weerstand stuiten.
Kortom, ik zie in een samengaan van
waterproduktie en -distributie met afvalwaterverwijdering en -zuivering meer
vóór- dan nadelen.
Maar het zal ongetwijfeld nog veel wikken
en wegen worden, vóór hier het eerste
schaap over de dam gaat!
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1990 was voor het nationaal waterleidingmuseum in Utrecht een goed jaar.
Niet minder dan 3414 bezoekers vonden de weg naar de markante watertoren aan
de Lauwerhof.
Niet alleen het bezoekersaantal groeit, de collectie wordt steeds uitgebreider. Vorig
jaar kwam er een model bij van de opvallende Eindhovense watertoren. Vervolgens de
zeer bijzondere houten waterleidingbuis (14e of 15e eeuw) uit Amersfoort. Kortgeleden
kreeg het museum de beschikking over een nauwkeurig model (schaal 1op 33) van een
waterboot, zoals die rond 1800 in gebruik moet zijn geweest voor het transport van
drinkwater, onder andere naar Amsterdam.
Het waterleidingmuseum is elke woensdagmiddag voor belangstellenden geopend.
Voorts kunnen, voor groepen, afspraken worden gemaakt via het WMN
(tel. 030-46 7211).
Ir.L. C. W. Wentzel, voorzittervan hetbestuurvan deStichtingWaterleïdingmuseum, neemt dewaterboot in
ontvangstvan demodelbouwer, deheerP. Lindhout,

