Nieuwe Zuidhollandse gedeputeerde Overwaterhoudt onverkort vast
aan reorganisatiebeleid vanzijn voorganger
Een vraaggesprek vanH 2 0 metdeheer S.Overwater
In HbO nr. 24 van 1984 werd een vraaggesprek gepubliceerd met de toenmalige
gedeputeerde J. Noorland, vooral naar
aanleiding van de reorganisatieplannen van
de provincie Zuid-Holland.
Nu de heer Noorland zijn functie heeft
neergelegd wegens zijn benoeming tot
burgemeester van Dordrecht en bovendien

de reorganisatieplannen ineen volgende fase
zijn beland, waser voldoende aanleiding
hetzelfde onderwerp te bespreken met zijn
opvolger, de heer S. Overwater.
Ook aanwezig bij het gesprek was beleidsmedewerker J. J. H. Hofstede van de
provincie,dieeen enkele keerde antwoorden
van de gedeputeerde beeldend toelichtte.

Was u tijdens uw wethouderschap inStrijen
betrokken bijdebeoordeling vanhetplan van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot
reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening en bijhetstreven naareen vierde
waterleidingbedrijf in Zuid-Holland rondom
Dordrecht, naast de drie welke door GS zijn
voorgesteld?
Ja. niet alleen alsraadslid/wethouder van
Strijen. maar ook alsbestuurslid (secretaris)
van de Stichting Bronwaterleiding
Hoeksche Waard. Indiehoedanigheid hebik
de vorming van een vierde waterleidingbedrijf in het zuid-oosten van de provincie
ook gesteund. Als statenlid heb ikook in de
vaste statencommissie voor waterhuishouding en waterschappen (Commissie
WaWa) gepleit voor de vorming van dat
vierde bedrijf. Nu ik gedeputeerde ben
geworden, liggen de verantwoordelijkheden
anders. Het College heeft een beleid
uitgestippeld waar je in mee moet gaan.
Je springt in een rijdende trein. De vorming
van drie waterleidingbedrijven in
Zuid-Holland ishet standpunt van
Gedeputeerde Staten.

Bent u vanplan het beleid vanuw voorganger
Noorland onverkort voort te zetten?
Onverkort. Ik hecht er aan op te merken, dat
het beleid van mijn voorganger beleid van
Gedeputeerde Staten wasen is.Ik zeg dat
niet om het werk van mijn voorganger te
bagatelliseren -dankzij zijn inspanningen is
dat beleid van de grond gekomen - maar om
aan te geven dat een tussentijdse wisseling
van de wacht niet direct leidt tot een ander
beleid.
Màg de stoel waarop men zitbepalend zijn
voor een standpunt?
Uiteraard moest ik in mijn geval instemmen
met het college van GS in reeds ingenomen
standpunten óf geen lid worden van dat
college.
Wanneer u veeleerderinGS zittinggehad zou
hebben, zou udan de reorganisatieplannen
hebben geïnitieerd of gesteund?
Daar geef ik geen antwoord op.

De vele afwijkende visiesop de reorganisatie
hebben Gedeputeerde Staten er overigens
niet van kunnen overtuigen af te zien van de
voorgenomen reorganisatie.
Denkt u dat u de overige 25 bedrijven zult
kunnen overtuigen?
Vast niet. maar ik ga het wel proberen en ik
ga ervanuit dat het wel lukt. Overigens
hebben de waterleidingbedrijven alle kans
gehad om zelf iets te doen en daar is niets
uitgekomen. Dat isjammer maareen feit.
In de laatste WaWa-vergadering is gebleken,
dat het college van GS geen duimbreed wil
wijken voor de argumenten vande insprekers
zoals de heer Schakel. Deelt udie mening?

Gedeputeerde S. Overwater.

Eigenlijk allebedrijven die indedrie nieuwe
N V'szouden moeten opgaan hebben bezwaar
aangetekend tegen deze plannen. Welke
conclusie trekt u daaruit?
Alle isbepaald teveel gezegd. In constateer
dat de gemeenten Rotterdam en
's-Gravenhage, het Waterleidingbedrijf
De Rijnstreek en de Goudse Waterleiding
Maatschappij NV zich in grote lijnen in de
provinciale opvattingen kunnen vinden.
Deze bedrijven voorzien meerdan een derde
van het aantal inwoners van de provincie van
water. Niet dat dat nu bepalend is.maar het
relativeert uw stelling dat eigenlijk alle
bedrijven in de drie nieuwe NV's tegen
reorganisatie zijn.
Van de 29 bedrijven liggener25 dwars.
Wat vindt u daarvan?
Het isin het leven zo,dat alsvrijwel iedereen
tegen isen maar enkelen zijn voor maar met
goede argumenten, dan moet je luisteren
naar die 25 bedrijven maaróók naardie vier.
Ik betreur het dat wijer niet in geslaagd zijn
meer bedrijven van dejuistheid van onze
plannen te overtuigen. Aan de andere kant
moet natuurlijk niet worden vergeten dat
iedereen vecht voor zijn behoud en ik vind
dat legitiem. Overigens constateer ik dat in
vergelijking met 1978-toen het eerste
provinciale reorganisatieplan verscheen veel bedrijven de noodzaak van reorganisatie
inzien. Alleen over de mate waarin en de
wijze waarop lopen de meningen-soms v e r uiteen.

In uw vraag ligt een beetje besloten de
opvatting dat Gedeputeerde Staten niet
luisteren naar hetgeen door debedrijven naar
voren wordt gebracht. Dat istoch niet zo.
In de aanvullende nota van Gedeputeerde
Staten van 19 maart 1985 is uitgebreid
ingegaan op de opvattingen en suggesties die
in de inspraakronde naarvoren zijn gebracht.
Deze opvattingen en suggestieszijn gewogen,
maar niet door Gedeputeerde Staten overgenomen.
In de laatstgehouden WaWa-vergadering
werd de brief van hetgemeentebestuur van
Rotterdam besproken waarindeze gemeente
bij de vorming van eengroot oppervlaktewatergebied eenjaarlijkse afdracht van deze
nieuwe N Veistdiegelijk isaanhet bedragdal
men thans aan DWL Rotterdam onttrekt.
Vindt u dat een gemeentebestuur überhaupt
zulke eisen mag stellen?
Het standpunt van Gedeputeerde Staten
over afdracht van winsten is glashelder
verwoord in de nota van 25 september 1984
en de aanvullende nota van 19maart 1985.
Dat standpunt luidt, dat waterleidingbedrijven alleen de kosten inhettarief dienen
door te berekenen die voor het beoogde doel
worden gemaakt, met andere woorden: geen
directe of indirecte afdrachten. We hebben
de mening van de Commissie WaWa aan de
betrokken wethouders doorgegeven.
Overigens ishet onjuist te stellen dat
Rotterdam een jaarlijkse afdracht eist.
Rotterdam isvoornemens op korte termijn
overleg te plegen met hun potentiële
fusiepartners. Mede op grond van de
resultaten van dat overleg zullen B& Wzich
nader beraden oververderevoorwaarden die
zij aan de inbreng van hun waterleidingbedrijf zullen stellen. Daarbij denken zijin
het bijzonder aan de mogelijkheid van een
financiële afdracht van redelijke omvang aan
de algemene dienst van de gemeentebegroting.
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U staat dus niet afwijzend tegenover de
gedachte dat eengemeente waterleidingwinsten aanwendt voor andere doeleinden?
Jazeker sta ik daar afwijzend tegenover!
Hofstede: Er kan geen sprake zijn van een
geclausuleerd rechtspersoonschap.
Als Rotterdam dat toch wil,dan valt
Rotterdam van de haak.
Was u het eens met de gedeputeerde
Hekkelman die stelde datde houding van
het Rotterdamse gemeentebestuur de
reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening in Zuid-Holland op delange
baan zal schuiven.
Als B& W van Rotterdam vasthouden aan
een financiële afdracht, maar dat is kennelijk
afhankelijk van nog te voeren overleg met de
potentiële fusiepartners, dan ishet huidige
plan —drie bedrijven - politiek niet haalbaar.
De vaste commissies van advies en bijstand
uit Provinciale Staten dieop4apriljl.overde
reorganisatie hebben gesproken, hebben
daar geen onduidelijkheid over laten
bestaan: financiële afdrachten als
voorwaarde voor het meedoen aan de
reorganisatie isniet aanvaardbaar.
In dat geval zijn we inZuid-Holland weer
terug bij af. Overigens gaf Hekkelman in de
vergadering over deze zaak zijn persoonlijke
mening. Een groot deel van de commissie
stond daar achter, maar niet iedereen.
Hofstede: Het isook mogelijk om twee
bedrijven te formeren, of één provinciaal
bedrijf, of tóch driebedrijven, waarbijdan de
Provincie zichzelf aanwijst als rechtspersoon
voor het zuidelijke bedrijf in plaats van
Rotterdam.

Ziet u nog een kans - of een noodzaak —voor
één provinciaal bedrijf alsde driegrote NV's
niet binnen afzienbare tijdtotstand komen?
Mocht Rotterdam de voorwaarde van de
financiële afdracht handhaven, dan moet
volgens de genoemde commissies het
reorganisatieplan zo worden ingericht dat er
één provinciaal bedrijf komt. Op zich isdat
niet zo moeilijk, alleen zalde totstandkoming
van een dergelijk bedrijf zeerveeltijd kosten,
veel meer dan de totstandkoming van drie
bedrijven, en dat isniet in het belang van de
drinkwatervoorziening.
Noorland heeft de problemen die het
formeren vanéén bedrijf metzich meebrengt
al uiteengezet. Ik ben er zelf ook van overtuigd, dat de keuze voor drie bedrijven beter
is.
Uw voorganger baseerde zijnstreven naar
reorganisatie vande openbare drinkwatervoorziening in deprovincie op hetfeit, dathij
garanties moest kunnen geven tenaanzien van

kwaliteit en leveringszekerheid.
Denkt uook, dat dat uw taakis?

deze provincie onafhankelijk kan verlopen
van die van de energiebedrijven?

Ook ik ben alsgedeputeerde voorde
drinkwatervoorziening politiek verantwoordelijk voor een veilige en ongestoorde drinkwatervoorziening en ook ik
ben van meningdat die verantwoordelijkheid
beter kan worden gedragen ineen situatie dat
er sprake isvandriebedrijven dan van dertig.

Sinds het interview dat uheeft gehad met
mijn voorganger iser niets veranderd.
De Provincie houdt vast aan verticaal georganiseerde waterleidingbedrijven en weet
zich daarin gesteund door het Rijk. Wij gaan
daarom op de ingeslagen weg verder.

De organisatie istoch zo, datde afzonderlijke
bedrijven en het Rijk verantwoordelijk zijn?
De provincie heeft daarbij de taak hetgrondwater te beschermen.

Leiden reageertnegatief op het voorstel om
Haags water tegaan infiltreren. Watkunt u
daaraan doen?

Hofstede: Privaatrechtelijk hebt uwel
gelijk, maar er istoch een politieke
verantwoordelijkheid.
Overwater: Alserbijeen bedrijf iets misgaat,
gaan de Staten vragen stellen en moet ik het
politiek verdedigen.
Hofstede: Daarom creërt de Provincie randvoorwaarden.
Hoe dringend isde reorganisatie?
Ziet u misstanden?
Ik vertel geen nieuws alsik zeg dat de
drinkwatervoorziening onder druk staat.
Bijna dagelijks kunt u lezen aan welke
gevaren de drinkwatervoorziening blootstaat. Daarnaast geldt- meerdan voorheen dat de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op een maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand moet komen.
Dit alles stelt bijzondere eisen aan de
drinkwatervoorziening, zowel in technisch
als organisatorisch opzicht.
Mijn stellingis,datdaaraan nietof nauwelijks
kan worden voldaan als schaalvergroting
achterwege blijft.
Tussen misstanden en het niet kunnen
voldoen aan de randvoorwaarden die de
provincie ten aanzien van de drinkwatervoorziening heeft geformuleerd —enik
verwijs u dat in verband naar de langetermijnvisie zoals die door genoemde vaste
commissies eveneens op4 april is besproken
—zit nog een heel gebied. Voor misstanden
bij drinkwaterleidingbedrijven moet u bij de
inspectie voor de volksgezondheid zijn, die
in het kader van hoofdstuk II van de
Waterleidingwet ter zake een taak heeft.
Wat overigens niet wegneemt, dat de
provincie een behoorlijk beeld heeft van het
functioneren van de Zuidhollandse waterleidingbedrijven. Het noemen van namen zo daartoe al redenen zouden zijn - heeft
geen zin,omdat niet het verleden bepalend is
voor de vraag of de drinkwatervoorziening
doelmatig isgeorganiseerd, maar de
toekomst.
Bent u mét uw voorganger vanmening, datde
reorganisatie vandedrinkwatervoorziening in

De Provincie heeft het toezicht op de
gemeentefinanciën (overigens in mijn eigen
portefeuille) en kan kijken naarhet algemeen
belang. De middelen mogen niet groot zijn,
maar we hebben ze wel.
Dat zijn alleen indirecte middelen?
Hofstede: Ja, maar stel dat het provinciale
plan goedkeuring krijgt: dan isde zaak gepiept. Leiden iswat overmoedig.
Ik heb er overigens geen moeite mee dat
waterleidingbedrijven vechten voor hun
eigen hachje.
Hoe lang denkt udatdeheleoperatiezalgaan
duren?
In het najaar moet het beleid verder gestalte
krijgen. Het idee isom zo in 1990-1991 een
flink eind gevorderd te zijn.
Hofstede: Dan moet het wel erg hard gaan.
De grootste bottleneck isde Raad van State.
Kijk maar eens naar Limburg: daar isnog
steeds geen uitspraak. Het Departement ziet
de voortgang in Limburg alseen ernstig
probleem. Na de vaststelling door
Provinciale Staten iser invierjaar tijds
niets gebeurd.
Hoe staat u tegenover de wens van tenminste
enkele commissieleden om weermet de
VE WIN om detafel tegaan zitten?
Ik juich dat toe. Het Provinciaal Bestuur
gaat initiatieven ontwikkelen om tot een
gesprek te komen tussen VEWIN,
Rotterdam, Den Haag en de Provincie om
gezamenlijk de zaken aan te pakken. Je kunt
het Tweede Tienjarenplan natuurlijk niet
meer veranderen. In de Commissie WaWa
heb ik gezegd, dat ook wanneer we het niet
met elkaar eens kunnen worden in dat
overleg, het toch belangrijk isom een goed
contact te hebben.
Overigens—maar dat staat hierverder buiten
- is het wellicht interessant om te vermelden
dat ik door het IPO-Water ben benoemd in
de Raad voor de Drinkwatervoorziening.
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