Taak enplaatsvandebedrijfstak enhet waterleidingbedrijf

Voordracht uit de 37e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winning en zuivering',gehouden op 10en 11januari 1985aan deTH Delft.

1. Inleiding
Om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven taak de openbare watervoorziening te verzorgen, dienen de waterleidingbedrijven zich daartoe uit te rusten.
Dit gebeurt per bedrijf alsmede door de
bedrijfstak, waarin de verschillende
bedrijven zijn verenigd. Daarbij behandelt de
bedrijfstak die aspecten die het best
gezamenlijk kunnen worden verricht.
De taak ende plaatsvandebedrijfstak en het
waterleidingbedrijf lenen zichvoor uitvoerige
beschouwingen. Ik zal mij beperken tot een
aantal aspecten dat op dit moment naar mijn
opvatting de meeste belangstelling verdient.
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In het kader van het onderwerp van deze
cursus: bedrijfsmatige aspecten van winning
en zuivering, zalikmijinmijn beschouwingen
richten op dit aangegeven hoofdmotief.
Het zal blijken dat mijn betoog mij evenwel
verder voert.
Wat winning en zuivering zijn. isin het
algemeen voldoende bekend, onder winning
versta ik het beschikbaar krijgen en het
winnen van de alsgrondstof te beschouwen
benodigde hoeveelheden grondwater of
oppervlaktewater (de grondstof issteeds
water in vaste, vloeibare of gasvormige fase;
in Nederland zijn dat grond- en oppervlaktewater).
Onder zuiveren versta ik het veranderen van
het als grondstof aangeboden water in voor
distributie geschikt drinkwater. Ik geef
overigens de voorkeur aan de naamgeving
bereiden in plaats van zuiveren; het instellen
van de meest gewenste pH bijvoorbeeld valt
niet onder het begrip zuiveren.
Onder bedrijfsmatige aspecten versta ik die
aspecten die uit een oogpunt van de
bedrijfsvoering van belang zijn. Ik zal
derhalve winning en zuivering bezien met de
bril op van het bedrijf c.q. de bedrijfstak en
niet bijvoorbeeld door de bril van de overheid
of van de consument. Dat neemt nietwegdat
overheid en consument een zeer belangrijke
rol spelen.
De vraag echter die mij isgesteld, luidt: hoe
kijkt het bedrijf c.q. de bedrijfstak aan tegen
de aspecten van winning en zuivering.
Ik bespreek eerst de bedrijfstak.
2. Bedrijfstak
De bedrijfstak bestaat in de meest algemene
zin uit de gezamenlijke activiteiten van alle
waterleidingbedrijven in Nederland.
Alle handelingen derhalve van die bedrijven

bijelkaar vormen detotale activiteiten van de
bedrijfstak. In engere zin kan men onder de
bedrijfstak verstaan het orgaan ofde organen
waarin de gezamenlijke waterleidingbedrijven
zich hebben georganiseerd om een aantal
belangen te behartigen c.q. een aantal
activiteiten gezamenlijk uit te voeren.
In Nederland bestaat dieenger gedefinieerde
bedrijfstak uit de Vereniging van Eigenaren
van Waterleidingbedrijven in Nederland
(VEWIN) en het Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen (KIWA). De VEWIN
is een vereniging, waarvan uitsluitend
waterleidingbedrijven lid kunnen zijn en
waarvan het hoogste orgaan de ledenvergadering is.Ieder waterleidingbedrijf kan
daarin een volgens bepaalde regelen
vastgesteld aantal stemmen uitbrengen.
Het KIWA iseen naamloze vennootschap
waarvan de aandelen in handen zijn van de
waterleidingbedrijven, zowel rechtstreeks als
gezamenlijk door de VEWIN. Het KIWA is
daarbij uitvoeringsorgaan, dat wil zeggen
verricht tegen betaling werk, terwijl de
VEWIN in hoofdzaak beleidsorgaan isdat
wil zeggen dat zij de gezamenlijke belangen
van de waterleidingbedrijven behartigt.
In mijn betoog zal ik beide betekenissen van
het woord bedrijfstak gebruiken; uit het
verband van de tekst zal duidelijk zijn welke
van de twee is bedoeld.
De bedrijfstak behartigt de volgende
aspecten:
a. Bijdragen in een dialoog met de overheid
tot het beleid van die overheid, vastgelegd in
rechtsregels, structuurschema's, richtlijnen
(EEG) etc.
b. Het geven van voorschriften en aanbevelingen, zoals aanbevelingen VEWIN,
tariefgrondslagen, aansluitvoorwaarden en
dergelijke.
c. Middellange termijnplanning van de
winning op nationale schaal in een
1O-jarenplan.
d. Ontwikkeling enspeurwerk onder meer
op het gebied vanwinningenzuivering,maar
ook van distributie, analysemethoden en
dergelijke.
e. Het keuren van materialen en het op
andere wijze bevorderen van een goede
kwaliteit van de toegepaste materialen c.q.
apparaten of inrichtingen.
f. Het stimuleren van vakkennis onder meer
door opleiding en het uitgeven van vaktijdschriften.
g. Het geven van voorlichting.
Uit het hieronder gegeven overzicht zal ik,
zoals aangekondigd, enkele punten naar
voren halen.
Het contact met de overheid (a) isvan groot
belang omdat deoverheid met het oogopeen
goede volksgezondheid maar ook terwille
van het gebruik van water door industrie en
nijverheid, grote belangstelling heeft voor

een goede openbare watervoorziening.
Dat betreft in de eerste plaats de centrale
overheid, die in wettelijke regels de taak van
de openbare watervoorziening heeft vastgelegd en voortgaat deze nader in onderdelen
aan te geven. Aangezien de overheid over
algemene vraagstukken zich lastig kan
verstaan met de circa 100individuele waterleidingbedrijven in Nederland ishet vrijwel
een noodzaak dat deze zichvoor een dergelijk
contact hebben georganiseerd in een
gezamenlijk verband: de VEWIN. Door het
regelmatig contact tussen bedrijfstak en
overheid isdeze laatste goed op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied van de
openbare watervoorziening. Het voordeel is
dat de overheid in zijn beleid daarop kan
inspelen.
Het nauwe en vruchtbare contact met de
centrale overheid heeft als belangrijk tweede
voordeel dat deze zich kan onthouden van al
te gedetailleerde voorschriften: de bedrijfstak
volgt immers de korte termijnontwikkeling
en zorgt ervoor dat de nodige maatregelen
worden genomen.
In de laatste tijd ishet contact met de
Provinciale overheid toegenomen. Dat geldt
met name voor de middellange termijnplanning, waarover ik straks nog nader zal
spreken.
Een van ouds zeer belangrijk onderwerp van
overleg, in het kader van winning en
zuivering, isde kwaliteit van het afgeleverde
drinkwater. Een kernpunt daarbij isdat de
overheid vastlegt welke eisen zijstelt aan het
drinkwater alseindprodukt, maar dat de
wijze waarop dit eindprodukt wordt
vervaardigd, de verantwoordelijkheid isvan
de waterleidingbedrijven. Wel isaan de
inspecteurs voor de Milieuhygiëne een ruime
bevoegdheid gegeven in het controleren van
de waterleidingbedrijven. Hier gaat de
controle verder dan die op het geleverde
eindprodukt: deze betrekt zich ook op
factoren die tijdens de winning of zuivering
een rol kunnen spelen. Bij voortdurend
disfunctioneren van een bedrijf kan in
uiterste instantie de inspecteur het bedrijf
onder zijn aanwijzingen doen functioneren.
Indien de overheid zich uitsluitend zou
bepalen tot het geven van voorschriften over
de drinkwaterkwaliteit, zou zijin haar zorg
voor de openbare watervoorziening tekort
schieten. De grondstof immers waaruit
drinkwater wordt vervaardigd, koopt men
niet op de vrije markt, waarbij men
kwaliteitseisen kan stellen, maar dient te
worden onttrokken aan het in de natuur
voorkomende grond- en oppervlaktewater.
De kwaliteit van de grondstof isevenwel in
hoge mate tevens bepalend voor de kwaliteit
en zeker ook voor de prijs van het geproduceerde drinkwater. De overheid kan
daardoor niet volstaan met het stellen van
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eisen aan het drinkwater, zijmoet ook als
beheerder van het openbare waterzorgen dat
dit in goede kwaliteit en in voldoende
hoeveelheden ter beschikking staat.
De overheid isnaast behartiger van de
volksgezondheid tegelijkertijd grondstofleverancier aan de waterleidingbedrijven.
Dit laatste schept verplichtingen waarvan het
goed isdat de bedrijfstak de overheid
daaraan bij voortduring herinnert. Dat kan
ook de internationale overheid zijn, wanneer
het over grensoverschrijdende rivieren gaat,
zoals de Rijn en de Maas. In dit opzicht
hebben de in Rijn- en Maasverband samenwerkende waterleidingbedrijven, verenigd in
de RIWA, de verschillende overheden met
grote nadruk bij voortduring op hun taak in
deze gewezen.
Dat de centrale overheid in zijn controle op
de drinkwaterkwaliteit voor een groot deel
steunt op de waterleidingbedrijven iseen
groot goed. Niet alleen omdat daardoor veel
dubbel controlewerk in de laboratoriumsfeer
wordt vermeden en derhalve veel kosten
worden gespaard; het laat ook de primaire
verantwoordelijkheid voor de drinkwaterkwaliteit bij de waterleidingbedrijven.
Deze hebben deprimaire taak tezorgenen te
controleren dat het gewonnen en gezuiverde
water van goede kwaliteit isen geheel
voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke
normen.
Van groot belang zijn de structuurschema's
voor drink- en industriewatervoorziening,
die de regering vaststelt. In 1984kwam het
tweede structuurschema tot stand.
Het structuurschema iseen instrument van
ruimtelijke ordening, gehanteerd door de
overheid om op landelijk niveau voor lange
termijn de winning van water ten behoeve
van drinkwater- en industriewatervoorziening
te garanderen. Hieruit blijkt dat de overheid
maatregelen wenst te nemen om het de
waterleidingbedrijven mogelijk te maken
hun wettelijke taak te verrichten: het leveren
van voldoende water in goede kwaliteit.
Het structuurschema strekt er niet alleen toe
om voldoende water alsgrondstof ter
beschikking te stellen, maar treft ook
maatregelen dat dit beschikbaar gestelde
water van een aanvaardbare kwaliteit is.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit de voor het
structuurschema opgestelde richtlijn, dat
grondwater van goede kwaliteit bij voorkeur
voor de bereiding van drinkwater ter
beschikking moet staan.
De planningshorizon van het structuurschema bedraagt ongeveer 25 jaar. Op de
grondslag van een aantal uitgangspunten
geeft het structuurschema het ruimtelijk
beslag aan waarmee voor een goede
drinkwatervoorziening over die periode
rekening moet worden gehouden. Bij de
vaststelling van dat ruimtelijk beslag moet de
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noodzaak daarvan worden afgewogen tegen
tal van andere belangen zoals bijvoorbeeld
natuurbehoud, landbouw, recreatie, volkshuisvesting enz. Daardoor ishet structuurschema een besluit van het kabinet.
Dat brengt het ter bespreking in het
parlement maar stelt uiteindelijk zelf het
structuurschema vast.
In het verlengde van het structuurschema
ligt het door de bedrijfstak opgestelde
10-jarenplan.
Deze middellange termijnplanning (c) iseen
uitwerking van het structuurschema, waarin
voor 10jaar wordt vastgelegd welke
winningswerken nodig zullen zijn om de
openbare watervoorziening in Nederland in
die periode veilig te stellen. Het 10-jarenplan heeft het karaktervan een werk- cq.
activiteitenprogram binnen het kadervan het
door het structuurschema gegeven ruimtelijk
ordeningsbeleid. Het 10-jarenplan beweegt
zich op nationale schaal,datwilzeggendat de
benodigde winningen worden bezien uit het
belang van de openbare watervoorziening in
het landelijke kader. Dat betekent met name
dat de doelmatigheid in landelijke ruimtelijke
ordening maar ook in kosten voorop staat en
dat derhalve de indeling van Nederland in
concessiegebieden van waterleidingbedrijven
in dat opzicht secondair is.alspeelt dat
historisch natuurlijk nog wel sterk door.
Het VEWIN 10-jarenplan wordt vastgesteld
door de ledenvergadering, maar geheel
voorbereid door het Centraal Plan College,
het CPC, een orgaan dat speciaal door de
VEWIN isingesteld om het 10-jarenplan op
te stellen. Daarnaast heeft het CPC een taak
in het overleg met het Rijk over de op te
stellen structuurschema's.
Om het 10-jarenplan de nodige flexibiliteit te
geven, isvoorzien inde mogelijkheid om
variantoplossingen in het plan meete nemen.
Een variant iseen oplossing die afwijkt van
die welke in eerste instantie in het
10-jarenplan isaangegeven, maar die even
aanvaardbaar isenderhalveook gekozen zou
kunnen worden. Hiermee wordt dus een
keuze-mogelijkheid ingebouwd. De keuze
kan anders uitvallen wanneer de afweging
tegen andere belangen anders uitvalt.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in het
10-jarenplan alternatieven aan te geven.
Deze onderscheiden zich van de varianten,
doordat zijdoor deVEWIN niet inwisselbaar
worden geacht maar door de daarbij
betrokken bedrijven als hun eigen opvatting
aan het 10-jarenplan toegevoegd zijn.
Het betekent dat daardoor de minister, die
het 10-jarenplan aan het structuurschema
moet toetsen en uiteindelijk goedkeuren, op
een georganiseerde wijze kennis kan nemen
van de bij de bedrijven levende afwijkende
opvattingen. In het zojuist vastgelegde
10-jarenplan kan met vreugde worden

geconstateerd dat vrijwel geen van zulke
alternatieven zijn aangeleverd.
Het 10-jarenplan voordewinningvan gronden oppervlaktewater isvoor de bedrijfstak
van onschatbare betekenis. In een dichtbevolkt land alshet onze ishet nodig zuinig
met de ruimte om tespringen. Het isgoed dat
de bedrijfstak in zijn geheel daaraan op een
goed geregelde wijze meewerkt en zelf ook
alle inspanningen verricht om tot een zo
zuinig mogelijk ruimtegebruik voor zijn
belang te komen. Daarnaast ishet van groot
belang dat de bedrijfstak op deze wijze zijn
invloed kan uitoefenen om de belangen van
de openbare watervoorziening op dit punt te
behartigen en veilig te stellen. In de derde
plaats heeft daardoor de bedrijfstak de
gelegenheid zijn specifieke kennis van het
winnen van water en alles wat daarmee
samenhangt in te brengen. Deze kennis isin
ruime mate aanwezig bijdemedewerkersvan
de onderscheidene waterleidingbedrijven.
Daarnaast heeft deze zichook voor een
aantal algemene gebieden geconcentreerd in
het ontwikkelings- en speurwerkpmgxamma.
(d) van de VEWIN ondergebracht bij het
KIWA.
Het gezamenlijk verrichten van speurwerk
door een daartoe ingeschakelde instantie,het
KIWA in dit geval, heeft buitengewoon veel
voordelen. In de eerste plaats wordt
vermeden dat een hoeveelheid speurwerk
dubbel wordt gedaan en dubbel geld kost.
In de tweede plaats kan beter worden
voortgebouwd op de bij het speurwerk
behaalde resultaten. Deze worden centraal
opgeslagen in wetenschappelijke rapporten
en dossiers, die bij het KIWA gemakkelijk
toegankelijk blijven. Nog belangrijker isnog
dat er een kern van gespecialiseerde
medewerkers bij het KIWA isdiezorgtdat de
verkregen kennis en speurwerkinstelling als
bedrijfskapitaal blijft opgeslagen.
Het speurwerkprogramma van de VEWIN
neemt hierdoor niet alleen nationaal maar
ook internationaal een zeer vooraanstaande
plaats in, waar menig land hevigjaloers opis.
Met de vrijwillige bijdragen die worden
afgestaan voor het uitvoeren van dit
speurwerk toont de bedrijfstak zich bewust
van de noodzaak om te investeren in kennis
en innovaties. Iedere industrie die met zijn
tijd meegaat heeft dit broodnodig.
Doet men dit nietdan verliest mendestrijd in
de concurrentie. Voor de openbare watervoorziening diegeenconcurrentie kent,ishet
van des te meer belang dat ieder waterleidingbedrijf zich voor dit gezamenlijke
ontwikkelings- en speurwerk inzet. Wie niet
meedoet hoort er niet bij.
Aan de andere kant ishet niet voldoende om
een speurwerkprogramma te hebben:
doorslaggevend zijn deresultaten diemet het
speurwerk worden behaald. In dat opzicht
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ligt er een taak bij de VEWIN-speurwerkcommissie en het KIWA, om voortdurend
aan de feiten te toetsen of het in speurwerk
geïnvesteerde geld rendabel is.Een kritische
opstelling jegenshet speurwerkprogramma is
daarom zeker noodzakelijk, juist terwille van
het speurwerk zelf.
Als voorbeeld van verricht speurwerk ten
behoeve van winning en zuivering noem ik
kwaliteitsveranderingen bij infiltratie en
opslag in spaarbekkens, effectiviteit van
zuiveringsmethoden, het ontwikkelen van
nieuwe zuiveringsmethoden zoals ontharden,
hyperfiltratie, het toepassen van actieve kool
enz. alsook het ontwikkelen van analysemethoden.
Daarnaast noem ik het speurwerk naar de
invloed van waterkwaliteit op levende
wezens zoals vissen en de daaruit zich
ontwikkeld hebbende biologische
bewakingsmethoden van de kwaliteit van
water. Hier heeft het KIWA baanbrekend
werk verricht.
Ter vermijding van misverstand legiker de
nadruk op dat niet alle speurwerk op deze
wijze centraal dient te worden verricht:
speur- en ontwikkelingsactiviteiten die zeer
gericht zijn op toepassing ineen bepaald
bedrijf worden het beste door het bedrijf
gedaan. Daarvan bestaan vele goede
voorbeelden.
Hoezeer ook de andere activiteiten van de
bedrijfstak die ik hiervoor heb aangegeven
van belang zijn, laat ikdeze in het kader van
dit artikel verder onbesproken. Ik wilwel
nog iets zeggen over de taak en plaats van de
bedrijfstak in het algemeen.
Ziet men de bedrijfstak in de betekenis van
een georganiseerde bedrijfstak, dan doetzich
de vraag voor hoe de bedrijfstak het best
georganiseerd kan worden. In Nederland is
het een vrijwillige vereniging. Niemand
dwingt een bedrijf om lid te zijn van de
VEWIN. Lange tijd heeft men geloofd dat
aan zulk een opleggende voorwaarde geen
enkele behoefte zou bestaan. Die tijd issinds
kort voorbij. Twee gemeenten in Nederland,
eigenaren van een waterleidingbedrijf,
hebben aangekondigd het lidmaatschap van
de VEWIN te willen opzeggen. Het zijn de
gemeenten Delft en Helmond.Strikt genomen
wil men wel lid blijven, maar niet meer dan
een klein gedeelte vandecontributie getalen.
Bij een gegeven taak betekent dat in feite
bedanken.
Dit opzeggen van het lidmaatschap maakt dat
wij over de rechtsvorm van de VEWIN
opnieuw moeten gaan nadenken. Ik heb
reeds eerder gezegd dat de VEWIN als
georganiseerde bedrijfstak inhetoverleg met
de overheid onmisbaar is.Dat geldt met
name voor het 1O-jarenplan, dat door de
overheid wordt erkend alshet landelijke plan

voordewinningten behoevevande openbare
watervoorziening.
In het wetsontwerp, dat structuurschema en
1O-jarenplan regelt, wordt het opstellen van
het 1O-jarenplan alstaak van de VEWIN
uitdrukkelijk geformuleerd, zijhet dat er
theoretisch een mogelijkheid wordt
opengehouden dat een andere organisatie
dan de VEWIN optreedt voor de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse
waterleidingbedrijven. Aan deze laatste
bepaling moet voorshandsalleen een formele
betekenis worden toegekend. Indien dit
wetsontwerp wordt aanvaard, iswettelijk de
noodzaak van een georganiseerde bedrijfstak
aangegeven. De vraagdoetzichdaarbij voor:
kan de VEWIN weleen vrijwillige vereniging
blijven. De vraag iste klemmender waar
gezien de bedankjes van Delft en Helmond
het inderdaad kan voorkomen dat leden
bedanken, om wat voor overweging dan ook.
De centrale overheid wilbindende afspraken
maken met de VEWIN. Dat kan alleen als
deze gesprekspartner isin opdracht van de
waterleidingbedrijven die de VEWIN
vertegenwoordigt. Op nationaal niveau
moeten dat alle waterleidingbedrijven zijn.
Wanneer een of twee kleine bedrijven niet
meedoen, wellicht omdat men verwacht als
zelfstandig bedrijf op korte termijn niet meer
langer te zullen voortbestaan, is het
beantwoorden van degesteldevraagnogniet
urgent. Maar dat kan ieder ogenblik
veranderen en daardoor snel urgent worden.
De situatie vraagt om een antwoord.
Het antwoord kan dan niet anders zijn dan
dat de VEWIN een organisatie met verplicht
lidmaatschap zoumoeten zijn.De wetzoudit
kunnen en wellicht moeten voorschrijven.
De VEWIN zou daarmee een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie worden in de
zin van een bedrijfsschap voor de openbare
watervoorziening. Waterleidingbedrijven
zouden dan verplicht zijn zich bij het
bedrijfsschap aan te sluiten. Het ziet er naar
uit dat het die kant heen zal moeten gaan en
de VEWIN zou ernaarmijn meninggoed aan
doen zich hierop te bezinnen.
Er valt meer te zeggen over de bedrijfstak.
Waterleidingbedrijven functioneren op basis
van concessies voor levering in vaste
voorzieningsgebieden. Dat bepaalt in hoge
mate het karakter van de openbare watervoorziening. De consument immers is
daarmee gedwongen klant van het bedrijfin
wiens voorzieningsgebied hij zich bevindt.
Er isvoor hem geen concurrentie; er isook
geen markt die zorgt dat het produkt dat
wordt geleverd een juist evenwicht maakt
tussen de door de consument gevraagde
kwaliteit en de prijs die hij bereid iste
betalen. De consument neemt daarbij een
zwakke positie in. Hij moet worden
beschermd tegen de mogelijke willekeur van

het bedrijf waarop hij is aangesloten.
Zo'n bedrijf zou slecht water tegen een hoge
prijs kunnen verkopen.
Het antwoord dat op deze vraag in het
algemeen wordt gegeven isdat die
bescherming wordt verzekerd doordat de
waterleidingbedrijven in handen van de
overheid zijn.
Daardoor ishet gevaar niet aanwezig dat de
belangen van de consument niet zouden zijn
gewaarborgd. Dit antwoord ismaar gedeeltelijk. Het gaat ervan uit dat de overheid, en
nu spreek ik over de overheid als eigenaar
van een waterleidingbedrijf, het drinkwaterbelang van de consument voorop zou stellen.
Lange tijd sprak dat in Nederland voor zich.
Het feit dat bepaalde gemeenten hun
lidmaatschap van de VEWIN opzeggen,
geeft te denken. Kennelijk vindt men de
activiteiten van de VEWIN die geld kosten,
niet zo belangrijk alsandere activiteiten
buiten de openbare watervoorziening
gelegen, waarvoor men geld wil vrijmaken.
Dit wordt ook met zoveel woorden gezegd.
Aan deze opvatting moet men niet met een
schouderophalen voorbij gaan. Ik denk dat
men er niet aan voorbij kan dit soort
afwegingen te maken. Het zou inderdaad
onaanvaardbaar zijn - om een extreme
situatie te nemen —wanneer employe'svan
drinkwaterbedrijven ineen Rolls Royce voor
zouden rijden bij consumenten om de
watertoevoer af te sluiten daar deze de
rekening niet kunnen betalen. Dit iseen
ondenkbare situatie. Maar toch: hoe vindt
men het juiste evenwicht? Om deze vraag te
beantwoorden ishet goed ook eensover de
grenste kijken. Ik denk aan desituatie van de
openbare watervoorziening inde Verenigde
Staten. De tarieven staan daar veelal onder
sterke politiekedruk. Hetisgeen uitzondering
en wellicht eerder een regel dat daardoor
noodzakelijke verbeteringen aan het
zuiveringsproces en ook aan het distributiesysteem achterwege zijn gelaten.
Het resultaat isdat een waarschijnlijk niet
onbeduidend aantal Amerikaanse waterleidingbedrijven in vrij moeilijke
omstandigheden verkeert: de kwaliteit van
het geproduceerde drinkwater ismatigen het
distributiesysteem heeft veel achterstallig
onderhoud.*
De Amerikaanse waterleidingbedrijven zijn
meestal inhanden vandeoverheid. De vraag
is daar naar voren gekomen: isde overheid
wel zo'n betrouwbare bescherming van de
* Bijvoorbeeld:
American Water works Association 1984 Annual
Conference Proceedings, pag. 1447e.v. Patrick C. Mann.
professor of Economics: ( )present pricing and costing
practices in the water industry appear to generate prices
less than the real unit costs of providing water service
(
).The resultsof thisunderpricing include the deferral
of system maintenance, the postponement of capital
replacement and inadequate system repair.
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openbare watervoorziening en de belangen
van de consument.
Twintig jaar geleden, kort nadat ik in dienst
was getreden van Gemeentewaterleidingen
te Amsterdam, bezocht ik een aantal
Amerikaanse waterleidingbedrijven om
ervaring op te doen met de problematiek van
toenemende vervuiling van het oppervlaktewater. Ik bezocht ook het bedrijf van
Philadelphia omdat, naar ikuitliteratuur had
vernomen, daar ozonisatie een uitstekend
middel van waterzuivering was. Dit werd ter
plaatse bevestigd, maar aanvullend werd mij
medegedeeld dat de installatie was
uitgeschakeld. Op mijn vraag waarom was
het antwoord dat een organisatiebureau de
gemeente Philadelphia hadgeadviseerd dit te
doen en dit advieswasgevolgd.Men hadgeld
verdiend door een vermindering van de
kwaliteit van het geproduceerde drinkwater.
De man die mij te woord stond was een
waterleidingchemicus van grote naam, die
het overigens met het besluit van stopzetten
niet eens was. Het was ook een verkeerd
besluit, zoals latere onderzoekingen van
Environmental Protection Agency (EPA),
hebben aangetoond.
De Amerikaanse waterleidingbedrijven
kwamen door die onderzoekingen in een
moeilijk daglicht te staan. Het bleek dat
drinkwater in een aantal steden, zoals
New Orleans, verontreinigende stoffen in te
hoge concentraties bevatte. Het imago van
de Amerikaanse drinkwatervoorziening
kreeg een gevoelige klap. De eigenaren van
waterleidingbedrijven werden bij
Amerikaanse wet verplicht overschrijding
van de wettelijke normen in de lokale pers te
publiceren telkens wanneer dit voorkwam.
De bedoeling wasom zodoende publieke
pressie op te roepen jegens de overheidseigenaren van waterleidingbedrijven om tot
het verbeteren van de kwaliteit van het
drinkwater over te gaan.
Een zeer vreemde situatie; de eigenaren van
waterleidingbedrijven kregen een rode kaart.
Het heeft wel gewerkt!
Sindsdien iser in de Verenigde Staten een
duidelijke belangstelling gekomen voor een
goede kwaliteit drinkwater. De American
Waterworks Association heeft een Research
Foundation in het leven geroepen die nauwe
relaties onderhoudt met het KIWA.
Opnieuw echter de vraag: wie beschermt de
consument en wie beschermt het bedrijf.
Anders gezegd: hoe vindt men het juiste
evenwicht tussen de kwaliteit van het
produkt en de maatschappelijke offers die
hiervoor moeten worden gebracht.
Het antwoord is niet eenvoudig te geven:ik
denk indeeerste plaatsdoorditvast te leggen
in normstellende regels.

In de Nederlandse wetgeving is het
vastleggen van regels reeds eerder en op

voortreffelijke wijzegedaan onder meer door
de voorschriften voor de drinkwaterkwaliteit
en het ingesteld toezicht van de Inspectie
voor Milieuhygiëne en de door deze te
hanteren sancties. Hiermee worden de
normen aangegeven waaraan een waterleidingbedrijf heeft tevoldoen enwaaraan de
wijze waarop deze zijn taak uitoefent kan
worden getoetst. Daarmee isniet alles
gezegd. De wettelijke regels schrijven gelukkig —niet ieder detail voor zodat er een
ruimte overblijft die gevuld dient te worden
in het overleg tussen de bedrijfstak en de
overheid. Het gaat daarbij om een groot
aantal zaken die niet wettelijk stringent zijn
vastgelegd om de mogelijkheid van verdere
ontwikkeling open te houden. Tot dusver
heeft dat systeem goed gewerkt.
Ik zou het betreuren als terwille van de
bescherming van de openbare watervoorziening een ontwikkeling naar steeds
verdergaande gedetailleerde wetgeving zou
plaatsvinden. Toch zal een zekere alertheid
nodig zijn. Bij een recent organisatie-onderzoek bij Gemeentewaterleidingen ishet mij
opgevallen dat het met hetonderzoek belaste
bureau uitging van de stelling dat wat niet
strikt wettelijk isvoorgeschreven achterwege
gelaten zou kunnen worden. Dit weerspiegelt
waarschijnlijk de cultuur van de private
onderneming die in concurrentieslag boven
moet blijven drijven. Deze kan niet worden
overgedragen op de openbare watervoorziening. Gebeurt dat toch,dan zaldewet
waarschijnlijk worden uitgebreid met
aanvullende voorschriften.
Behalve door het vastleggen van
normstellende regels onder meer door
wettelijke voorzieningen zal men de goede
taakuitoefening van de openbare watervoorziening moeten vinden door te zorgen
voor een goede organisatie van de bedrijven
en van de bedrijfstak. Overdebedrijfstak heb
ik hier het een en ander gezegd. Ik wil thans
de taak en de plaats van het waterleidingbedrijf bespreken.
3. Het waterleidingbedrijf
Om zijn taak te kunnen vervullen, equipeert
zich een bedrijf door:
a. een goede organisatie op te bouwen
berekend voor zijn taak;
b. de middelen aan te schaffen die nodig zijn
voor de taakvervulling (financiële, personele,
materiële middelen etc);
e. werkwijzen toe te passen waardoor de
dagelijkse procesvoering is gegarandeerd;
d. een bedrijfsstrategie op middellange
termijn te ontwikkelen;
e. de kwaliteit van het afgeleverde water te
bewaken;
f. goede relaties te onderhouden en
voorlichting teverstrekken aan de consument
en andere doelgroepen.

De taak van een bedrijf isniet alleen om
zonder onderbreking water van goede
kwaliteit te leveren, maar te zorgen dat dit in
de toekomst eveneens is gegarandeerd.
Om die taak te verrichten dient het bedrijf
zich te organiseren. Dat houdt in dat met
name de nodige winnings- en zuiveringswerken worden gebouwd, dat deze goed
functioneren en goed worden bediend.
Daarvoor zijn middelen nodig bestaande uit
materiële middelen zoalsgebouwen, filters,
pompen en dergelijke en personele middelen
bestaande uit filterwachten, machinisten,
hydrologen, een directeur etc. De keuze of
men zelf nieuwbouw ontwerpt of niet, hangt
van de omstandigheden en de opvatting
binnen het bedrijf af. Het onderhoud wordt
meestal verzorgd door personeelsleden van
het bedrijf zelf.omdat het gewenst isdaarin
de nodige continuïteit te brengen en de
ervaring en kennis binnenshuis te houden.
Voor nieuwbouw, onderhoud, chemicaliën
en personeel etc. isgeld nodig.
Waterleidingbedrijven beschikken door hun
vaste klantenkring en de althans in Nederland
geringe variatie in het gebruik in grote mate
van zekerheid over een vast jaarlijks
inkomen. Dit maakt het ook gemakkelijk
geld aan te trekken nodigvoor investeringen.
Er isgeen duidelijk restrictief prijzenbeleid
van de centrale overheid waaruit een zware
druk op de tarieven voortvloeit.
Hoewel men met prijsverhogingen in de pas
moet blijven met het algemeen Nederlands
gemiddelde, en dat isin het algemeen ook
goed gelukt, isgeen situatie bekend dat
daaruit voor een bepaald waterleidingbedrijf
werken met verlies zou zijn voortgevloeid.
Vrijwel alle Nederlandse waterleidingbedrijven weten het jaar zonder verlies af te
sluiten. De winst ismeestal ook marginaal,
daar de tarieven zijn afgestemd op de
kostprijs. Financieel dus een heel rustige
toestand.
Toch dient zich de hiervoor reeds eerder,
zij het in enigszins andere bewoordingen
gestelde vraag aan welk watertarief
verantwoord is.Omdat de omstandigheden
in Nederland zeer uiteenlopend zijn per
voorzieningsgebied, dient deze vraag per
bedrijf te worden gesteld. Het antwoord is
niet zo eenvoudig. Men kan zich een bedrijf
voorstellen dat uitstekend draait, goed water
levert en ook niet zo erg met zijn tarief uit de
boot valt. Daarmee isechter de vraag nog
niet beantwoord of dat bedrijf ook niet heel
goed water zou kunnen leveren voor een
lagere prijs. Wie bepaalt wat een verantwoorde prijs isuitgaande van eisen die
worden gesteld aan de levering van drinkwater, zowel kwantitatief als kwalitatief?
Hier speelt de doelmatigheid van de
organisatie een grote rol.Zoalseerder gezegd
de concurrentie ishier niet als correctief
aanwezig.
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AI is het antwoord niet eenvoudig, de vraag
mag niet al te gemakkelijk worden afgedaan.
Juist omdat een normale controle op de
prijsvorming niet mogelijk is,isde vraag
gewettigd hoe de prijs tot stand komt en of
die redelijk is.Men kan proberen daar inzicht
in te krijgen door het bedrijf organisatorisch
te laten doorlichten dan wel door normen ter
beschikking te hebben op basiswaarvan men
de doelmatigheid en de kostprijs van het
bedrijf kan beoordelen. Tot het laatstezijnin
het verleden aanzetten gedaan. Tot dusver
echter zonder veel resultaat omdat ieder
bedrijf blijkt weer zoveel speciale facetten te
hebben dat dat vergelijking vrijwel uitsluit.
Ook bij het doorlichten van de organisatie
kan men moeilijk buiten normen. Hier stuit
men op dezelfde moeilijkheid. Deze normen
laten zich eerst na grondig onderzoek
vastleggen.
Het blijft derhalve een vrij lastig probleem
hoe maatschappelijk vast te stellen over
welke middelen waterleidingbedrijven
mogen beschikken om aan de hun gegeven
taak te voldoen, waar zoalsgezegd de
normale controle door het gebrek aan
concurrentie, door het gebrek aan een markt
dus, afwezig is.Zonder een vertrouwensrelatie tussen gemeenschap en waterleidingbedrijven komt men er waarschijnlijk niet.
Bij die relatie behoort evenwel dat het
waterleidingbedrijf zijn organisatie
voortdurend op doelmatigheid toetst.
Dit kan door in de organisatie als onderdeel
een kostenbewakend element op te nemen,
bijvoorbeeld in de vorm van een bureau
bedrijfseconomie, dat tot taak krijgt de
organisatie systematisch op doelmatigheid
door te lichten. Een andere daarnaast
mogelijke aanpak isom doelmatigheid vast
onderwerp te maken in het bedrijfsoverleg.
Het systeem van kwaliteitscirkels isdaarvan
een goed voorbeeld.
Daarnaast verdient vermelding de oplossing
die men in Engeland heeft gekozen door
adviesorganen van consumenten in te stellen
die toezien op de verrichtingen van de daar
gevestigde Waterauthorities. Men kan ook
het beeld oproepen van consumenten die
tegelijk aandeelhouder zijn van het waterleidingbedrijf en het bestuur van het bedrijf
kiezen. Dan is-althansop papier-verzekerd
dat er in het oog van de consument een
evenwicht istussen prijs en prestatie.
Het management zal echter voor de doelmatigheid moeten zorgen.
Dit vraagt om een goede organisatie (a),
noodzakelijk om het waterleidingbedrijf z'n
taak te doen verrichten. Hoewel dit voor
zichzelf spreekt, wil ik de nadruk leggen op
een facet dat vooral voor het waterleidingbedrijf belangrijk is.Door zijn vasteafzet, het
gegeven van een gefixeerd distributienet en

de zich in het algemeen weinig wijzigende
produktie zal ook de organisatie van een
waterleidingbedrijf de tendens hebben
weinig flexibel te zijn. Dit kan zijn stempel
ook gaan drukken op de organisatie, waarbij
ik dan vooral denk aan de mensen die
gezamenlijk die organisatie vormen. Zo'n
groep van mensen isjaar injaar uit in
hoofdzaak bezig met dezelfde taak binnen
een op zichzelf efficiënt en doelmatig geheel
van regels, die voor een heel lange termijn
hun geldigheid hebben bewezen. Dit houdt
twee gevaren in. In de eerste plaats het
gevaar dat men onvoldoende bijstuurt op de
veranderingen die er altijd toch zijn. In de
tweede plaats dat men te weinig rekening
houdt met de menselijke natuur, die ineen
vaste regelmaat van werk en regels moeite
heeft plotselinge veranderingen te
aanvaarden.
Ik denk dat het daarom van belang iste
zorgen dat de organisatie voortdurend wordt
bijgesteld, hetgeen het beste kan in kleine
stapjes. Bij Gemeentewaterleidingen
bijvoorbeeld heeft men een organisatieontwikkelingsplan opgezet,waarbij iederjaar
de organisatie onder de loep wordt genomen
en wordt bijgesteld.
Om nietsysteemloostewerken iser uitgegaan
van een bepaald streefbeeld van de
organisatie zodat ieder duidelijk voor ogen
heeft waar het in de eerste tijd naar toe gaat.
Het streefbeeld kan op langere termijn
wederom worden bijgesteld. Daarbij doet
Gemeentewaterleidingen een poging om
daarbij het totale personeel te betrekken in
een structuur van werk- en medezeggenschapsoverleg. De bedoeling daarvan is
mede een gevoel van betrokkenheid bij alle
medewerkers voor het welen wee van het
bedrijf testimuleren, ook watdevormvande
organisatie betreft. Vooral voor de
medewerkers op de lagere niveaus isdat van
groot belang. De gedachte dat men deel
uitmaakt van een werkgemeenschap moet
prevaleren boven de idee dat men zijn
werkkracht voor een bepaalde som gelds per
maand aan de baas verkoopt. Juist voor een
waterleidingbedrijf isdit heel belangrijk.
Het moet immers onder alle omstandigheden,
dagen nacht, kunnen rekenen opdeinzetvan
zijn medewerkers.
Voor de samenhang in het bedrijfis het nodig
dat het gezamenlijke personeel weet waar
men naar toe werkt. Daarom iseen bedrijfsstrategie (d) op middellange termijn nodig.
In het kader van het VEWIN 10-jarenplan
dient ieder bedrijf zich op zijn doeleinden op
middellange termijn te bezinnen. Maar ook
los van het 10-jarenplan ishet nodig dat men
een meerjarenbedrijfsplan opstelt. Ook alis
dat van zeereenvoudige vormenmisschienis
een zeer eenvoudige vorm ook wel het beste,
het moet de medewerkers maar tegelijkertijd

ook de overheid en consument een idee
geven van de richting waarin het bedrijf
denkt zich in de naaste toekomst te gaan
ontwikkelen. Daar behoort ook bij een
personeelsplan en een investeringsplan.
Tenslotte: voor de plaats van het waterleidingbedrijf iszijn relatie metde consument
primair. Dat isde klant, dat isdegeen
waarvoor het bedrijf werkt. Dat isdegeen die
ook de kosten van het bedrijf betaalt.
Aan die relatie moet, zoals ik hiervoor reeds
aanduidde, buitengewone aandacht worden
geschonken. Dat kan door in de eerste plaats
tezorgen vooreen goedekwaliteit (t) van het
geleverde produkt en daar alle aandacht aan
te geven. Uit dereclamewereld isbekend dat
alleen een goed produkt blijvend verkoopbaar is.
Dat houdt indat inallestadia vandewinning
en zuivering en ik voeg daaraan ook toe van
de distributie tot aan levering aan de
tapkraan, bewaking van de waterkwaliteit
noodzakelijk is.
Drinkwater iseen essentieel levenselement.
Daar komt bij dat het gewonnen en bereide
water meteen getransporteerd wordt in een
vast distributiesysteem, zodat hetwater reeds
gebruikt isalvorens de uitkomsten van de
controleproeven zijn verricht. Dat betekent
dat het zwaartepunt van de controle niet
moet zitten in de afzonderlijke chemische en
biologische controlebepalingen, maar dat
door middel van deze bepalingen het totale
winnings-, bereidings- en distributiesysteem
bewaakt wordt. De controle isdus niet
zozeer of niet alleen controle van het
geleverde eindprodukt maar vooral controle
van de procesvoering alssysteem. Een goede
kwaliteit van het geleverde produkt naast de
garantie dat ersteedswater uitdekraan komt
is de noodzakelijke basis waarop de waterleidingbedrijven een goede relatie kunnen
opbouwen en onderhouden met hun
consument en andere doelgroepen. Dit telt te
meer waar het bedrijf en consument
onherroepelijk aan elkaar verbonden zijn:
men kan niet uit elkaar. Als die basis er een
keer is,dan iser alles aan gelegen om door
een juiste voorlichting, die ook openhartig is
wanneer er minder goed nieuwsvalt te
vermelden, de taak en plaats van het
waterleidingbedrijf in de gemeenschap
duidelijk aan tegeven.De trefwoorden dieik
daarbij zou willen hanteren zijn: veiligen
betrouwbaar, goede kwaliteit, alsmede
kostenbewustheid, service en openheid.
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