Limburgkrijgtéénwaterleidingbedrijf

Provinciaal reorganisatieplan door de Kroon goedgekeurd
Bij Koninklijk Besluit van 25 september
1985 no. 51 werd goedkeuring gehecht aan
het plan tot reorganisatie van de openbare
drinkwatervoorziening in de provincie
Limburg, dat Provinciale Staten van Limburg
op 18december 1981 hadden voorgesteld.
Het plan strekt ertoe, dat de tien thansin
Limburg werkzame waterleidingbedrijven in
de NV Waterleiding Maatschappij Limburg
tot één bedrijf worden verenigd.
Hiermee iseen zeer belangrijke stap gezet in
het integratieproces van de Limburgse
drinkwatervoorziening, waarmee op
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24 februari 1981 met de vaststelling van een
ontwerp-waterleidingplan door Gedeputeerde Staten werd aangevangen.
Overwegingen dieaan het
Koninklijk Besluit ten grondslag liggen
Zoals uit de aanhef van het KB blijkt, heeft
de daarvoor verantwoordelijke minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer het advies van de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State gevolgd. Omdat de Afdeling zijn
advies in de vorm van een ontwerp-besluit
pleegt uit te brengen, ishet besluit dus gelijk
aan het advies. Dit betekent, dat het
betrokken departement wel met het advies
heeft ingestemd, maar bij de opstelling
daarvan geen bemoeienis heeft gehad.
Ingevolge artikel 19,derde lid van de
Waterleidingwet werd de Afdeling voor de
geschillen van bestuur ingeschakeld, omdat
tegen het plan bezwaren werden ingebracht
door de gemeenteraden van Roermond,
Herten, Linnen, Swalmen. Brunssum,
Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard.
Tegelen, Venlo en Weert.
Zij erkenden, dat de bestaande situatie
verbetering behoeft, doch dat deze verbetering door minder ver strekkende
maatregelen dan het plan beoogde in voldoende mate zou kunnen worden bereikt.
Een voorstel daartoe hadden zijdoor een
organisatie-adviesbureau, Imeconsult BV,
laten uitwerken. Dit voorstel mondde uit in
een ontwerp voor een gemeenschappelijke
regeling 'betreffende de stichting, de
instandhouding, het beheer en de exploitatie
van een gemeenschappelijk bedrijf voor de
winning en distributie van drinkwater'.
De betrokken gemeentebesturen hadden
zich in beginsel voor de toetreding tot een
zodanige gemeenschappelijke regeling
uitgesproken.

Het krachtens deze regeling op te richten
Openbaar Waterbedrijf Limburg (OWL) zou
tot taak hebben het beheren vaneen gemeenschappelijk bedrijf tot:
- winning van ruwwater en aankoop en
levering van reinwater inde provincie
Limburg;
- het controleren van de waterkwaliteit van
het grond- en drinkwater in de distributiegebieden van de deelnemers en het nemen
van maatregelen voor het behoud van de
waterkwaliteit;
- het maken van plannen vooren het (doen)
uitvoeren van investeringsprojecten voor
waterwinning en -levering in de toekomst;
- het bevorderen van harmonisatie van
tarieven en leveringsvoorwaarden;
- het coördineren van activiteiten tussen de
verschillende distributiegebieden (met name
koppeling van netten) met het oog op het
garanderen van continuïteit van waterlevering (van de vereiste kwaliteit) in de
distributiegebieden van de deelnemers;
- het verrichten van al datgene wat voor een
doelmatige watervoorziening in de
distributiegebieden van de deelnemers nodig
geacht wordt.
Om de uitvoering van deze taken mogelijk te
maken zouden de Limburgse waterleidingbedrijven de nodige bevoegdheden aan OWL
moeten overdragen en in dat kader samenwerkingsovereenkomsten met dit bedrijf
moeten aangaan. Als eigen taak zou OWL
met name de oprichting en exploitatie van
een waterleidinglaboratorium hebben.
Op deze wijze zou de splitsing van de
bestaande vijf horizontaal geïntegreerde
gemeentebedrijven te Heerlen, Kerkrade,
Maastricht, Venlo en Weert kunnen worden
vermeden en recht gedaan worden aan het
huidige, op decentralisatie gerichte beleid
van de Rijksoverheid enaan de wenselijkheid
om een publiekrechtelijk belang langs
publiekrechtelijke weg te regelen.
De Kroon overwoog daaromtrent:
'dat aan een en ander een zekere betekenis
niet kan worden ontzegd, doch dat, mede
gelet opde ambtsberichten vandeRaad voor
de Drinkwatervoorziening, de in het plan
voorziene verticale integratie van de
openbare drinkwatervoorziening —zijnde
koppeling van produktie en distributie - en
grootschaligheid meer in overeenstemming
met de doelmatigheid moeten worden geacht;
dat aan het bezwaar, dat door deze
organisatiestructuur de afstand tussen het
waterleidingbedrijf en de verbruikers wordt
vergroot, kan worden tegemoetgekomen
door het instellen van zogenaamde
verbruikerskantoren;
dat in de openbare vergadering van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur door
de vertegenwoordiger van het provinciaal
bestuur isverklaard, dat dergelijke kantoren

kunnen worden ondergebracht bij het overblijvende nutsbedrijf van de betrokken
gemeente, in verband waarmee de desintegratieschade beperkt zal zijn;
dat Wijbijde beoordeling van het planervan
uitgaan dat zodanige kantoren zullen worden
gerealiseerd;
dat voorts, nu de statuten van NV Waterleiding Maatschappij Limburg daartoe de
ruimte bieden, in voldoende mate
democratische controle op dit distributiebedrijf kan plaatsvinden;
dat niet isgebleken, dat deuitvoeringvan het
plan zal leiden tot zodanige stijging van de
tarieven, dat om die reden geen goedkeuring
zou behoren te worden verleend;
dat ook overigens in de aangevoerde
bezwaren geen grond kan worden gevonden
voor het oordeel, dat het door Provinciale
Staten vastgestelde plan als ondoelmatig
moet worden beschouwd;
dat voorts op grond van de overgelegde
stukken en hetverhandelde in meergenoemde
vergadering moet worden geoordeeld dat het
door de adressanten aanvankelijk voorgestelde alternatieve plan, zoals door henzelf
is erkend, niet voor verwezenlijking in
aanmerking komt.'
Conclusies
Aan de vorenstaande overwegingen kunnen
naar mijn mening de volgende belangrijke
conclusies worden ontleend.
1. Voorop staat het belang van de verticale
integratie van de drinkwatervoorziening van de bron tot de verbruiker - , gekoppeld
aan een voldoende grootschaligheid. Daaraan
zou het in het alternatieve plan van de
gemeenten hebben ontbroken: produktie en
distributie zouden gesplitst worden tussen
het nieuwe bedrijf OWL en de bestaande
gemeentelijke bedrijven.
Deze bedrijven hebben ook een omvang
(tussen ca. 6.000 en 27.000 aansluitingen)
die hen niet voor handhaving in aanmerking
doen komen.
2. Tegen het tot stand brengen van een
omvangrijk waterleidingbedrijf —na de fusie
zal de NV Waterleiding Maatschappij
Limburg ca. 350.000 aansluitingen hebben bestaat geen overwegend bezwaar, mits de
afstand tussen bedrijf en verbruikers
aanvaardbaar wordt gehouden door het
instellen van verbruikerskantoren.
Het realiseren van dergelijke kantoren wordt
in zekere zin alsvoorwaarde voor de
goedkeuring van het reorganisatieplan
geformuleerd; het iseen punt waar de Kroon
vee] belang aan hecht.
3. De Kroon aanvaardt de naamloze
vennootschap als rechtsfiguur voor een
waterleidingbedrijf, mits de statuten vol-
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Limburgsegedeputeerdeir.M.H.C.Lodewijksverheugdover
uitspraak RaadvanState

Inde Staatscourant van 15juni 1982werd het
plan bekendgemaakt van Provinciale Staten
van Limburg van 18december 1981 tot
reorganisatie van de drinkwatervoorziening
in die provincie.
Het heeft geduurd tot 25 september 1985
voor de Raad van State een uitspraak deed

over de tegen de Limburgse reorganisatieplannen ingebrachte bezwaren.
De uitspraak van de Raad van State
vormde de aanleiding voor een vraaggesprek met de Limburgse gedeputeerde
ir. M. H.C. Lodewijks.

/. In het Provinciehuis van Zuid-Holland
meende men dathet Departement van VROM
de voortgang in de reorganisatie van de
openbare drinkwatervoorziening in Limburg
als een ernstig probleem ziet (zie H20 no. 16,
pag. 346). Deelt udiemening datdeRaad van
State een ernstig obstakel vormt indie
voortgang?
Inderdaad heeft het lang geduurd voordat de
Raad van State heeft geantwoord op de
bezwaren dieervande waterleidingbedrijven
in Limburg zijn geopperd tegen de reorganisatie. We hebben vanaf 18december 1981
gewacht op de uitspraak van de Raad van
State. Maar nu zijn dan ook alle bezwaren
van tafel geveegd en staat ons,voorzover ik
het overzien kan, niets meer in de wegom
met de reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening in Limburg een aanvang te
nemen. Misschien dat het inspirerend kan
werken op andere provincies. Hoewel, als
men er nog mee moet beginnen dan zal de
lange tijd die het heeft geduurd voordat de
Raad van State tot een beslissing kwam, niet
erg bemoedigend zijn.
2. Moet de reorganisatie alleen worden
uitgevoerd omdat de wetdat vereist,of bent u
ook van mening dat ersprake isvaneen
noodzaak tot reorganisatie met het oog op de
doelmatigheid vande drinkwatervoorziening?
Terwijl het streven van de Rijksoverheid er
op het ogenblik op gericht isom zoveel
Reorganisatie drinkwatervoorziening Limburg
(Uitde Staatscourant, 15juni 1982)
Metdedistributievandrinkwater inde provincie
Limburgzaléénwaterleidingbedrijf worden belast,
indier voege dat:
a. tot distributiegebied, alsbedoeld inartikel 21, lid
1,vandeWaterleidingwet isaangewezen het
verzorgingsgebied
1. vandeNVWaterleidingMaatschappijLimburg;
2. vande NV RoermondseWaterleiding Maatschappijomvattende gemeenten Roermond,
Swalmen, Herten enLinnen;
3. vandegemeente Heerlen;
4. vandegemeente Kerkrade;
5. vande gemeente Maastricht;
6. vandegemeente Sittard;
7. vandegemeente Brunssum;
8. vandegemeente Venlo;
9. vandegemeente Weert;
10. vande gemeenteTegelen.
b. voor hetonder a.bedoelde distributiegebied
alsrechtspersoon opwiedatgebiedovergaat is
aangewezende NVWaterleiding Maatschappij
Limburg.
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tot een veiligere voorziening voor de
komende jaren geraken.
Wij kunnen dan op den duur ook komen tot
een harmonisatie van de watertarieven.
Wij zullen dat wel moeten uitleggen aan de
mensen die misschien verwachten dat het
water overal goedkoper gaatworden,maarik
denk dat dit langs wegen van geleidelijkheid
moet gebeuren. Die harmonisering van de
tarieven isoverigens een wens van de Staten.
Het gehele plan voor de reorganisatie is
indertijd door de Staten met algemene
stemmen in deze vorm aanvaard. Dat is
natuurlijk een geweldige steun in de rug.
4. Gaat Limburg nog ooit waterputten uitde
grindgaten? Is de Maas een voldoende
betrouwbare rivier om zich daarop te kunnen
verlaten?

Gedeputeerde ir.M.H. C. Lodewijks.

mogelijk naar de lagere organen toe te
spelen, wordt de openbare drinkwatervoorziening juist naar grootschaligheid toe
geleid. Dat lijkt een grote tegenstelling maar
ik ben van mening dat de watervoorziening
juist die grootschaligheid nodig heeft omdat
men slechts door een grootschalige aanpak,
vooral wat betreft de winning, tot oplossingen
kan komen. Voor wat Limburg betreft isdie
grootschaligheid eigenlijk niet zo nieuw,
want wij zijn reedsjaren geleden begonnen
met het samenvoegen van de waterleidingen
in Noord-Limburg en Zuid-Limburg tot één
bedrijf. Daarin bleef een negental enclaves*
liggen die zelf de watervoorziening bleven
behartigen.
Ik ben van meningdat ditindetoekomst niet
goed meer kan en daarom zullen we nu, zij
het gefaseerd, tot één groot waterleidingbedrijf moeten zien te komen.
3. Welke tijdsplanning hebt u voor uzelf
gemaakt?

Juist na reorganisatie zijn we in staat om met
een sterke maatschappij grote werken uit te
gaan voeren die in de planning zijn
opgenomen. Ik denk daarbij aan het grote
spaarbekken dat gedacht isinhetgrindgat bij
Panheel, met aan de rand van het grindgat
oeverfiltratie. Voor dergelijke grootschalige
projecten hebje een sterke en kapitaalkrachtige maatschappij nodig en ikzie de
WML graag alszodanig uitgroeien.
Het spaarbekken dat bij Panheel isgepland
zou een capaciteit kunnen krijgen van
20 miljoen m 3 per jaar. Aangezien het geen
open verbinding met deMaasheeft, zijnwein
staat om het Maaswater voorbij te laten
stromen wanneer wij het niet van goede
kwaliteit vinden. Ook die oeverinfiltratieplannen maken onszeer onafhankelijk van
incidentele verontreinigingen van het
Maaswater.

5. Streeft het reorganisatieplan naar een
provinciaal bedrijf zoals inNoord-Holland of
naar een bedrijf datdegeheleprovincie omvat
zoals in Friesland?
Ik vind dat de provincie wel een belang in de
maatschappij moet houden, maar geen
meerderheidsbelang. Het moet een bedrijf
blijven van de gezamenlijke Gemeenten en
de Provincie. Al was het alleen maar voor de
betrokkenheid van de bevolking en ook voor
de planologische noodzaak om de gemeentebesturen zelf een verantwoordelijkheid te
geven bij het bepalen van eventuele ruimteordelijke problemen.

Ik denk dat we tussen nu en ongeveer 1990
de Limburgse waterleiding gereorganiseerd
moeten hebben. Wij kunnen dan door het
goed en evenwichtig verdelen van de bronnen

6. Voorziet uproblemen wanneer
gemeentebesturen die tot nog toe inkomsten
trekken uit de winsten vanhun gemeentelijk
waterleidingbedrijf deze willen blijven
ontvangen van denieuwe maatschappij?

* Brunssum. Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Roermond.
Sittard. Tegelen, Venlo en Weert.

Ik vind dat water niet méér mag kosten dan
het de maatschappij zelf kost. Het iseen
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Limburg krijgt
één waterleidingbedrijf
• Vervolg vanpagina 472

eerste levensbehoefte en hetmaggeenwinstobject zijn.
Bij de overname van de verschillende
bedrijven in de nieuwe maatschappij zal daar
al rekening mee gehouden moeten worden.
Wij zullen het zoals ik zei,gefaseerd moeten
doen en tussen nuen overvijfjaar kanerheel
wat gebeuren.
7. Hoe verhoudt zich deze losweking van
gemeentelijke waterleidingbedrijven van
gemeentelijke nutsbedrijven met de
reorganisatie vande energiesector?
Ik ben van mening dat de openbare drinkwatervoorziening een heel eigen karakter
heeft en eigenlijk niet goed te vergelijken is
met die van de energiesector.
De openbare drinkwatervoorziening iseen
belangrijk element in het kader van de
volksgezondheid. Water iseen eerste levensbehoefte en daaraan worden andere eisen
gesteld dan aan de energievoorziening.
Water valt dan ook onder andere ministeries
dan het Ministerie van Economische Zaken
en dat lijkt mij terecht. Wij zullen overigens
bij het overnemen van de waterpoten van
gemeentelijke nutsbedrijven ook de sociale
paragraaf verantwoord moeten invullen.
Dat hebben wij bij vorige overnames ook
gedaan en het iste verwachten dat via
districtskantoren en andere gedecentraliseerde afdelingen de mankracht die nu in de
openbare watervoorziening werkt, daar kan
blijven.
8. Er zijn berichten dat de bruinkoolwinning
inhet Duitse gebied vlakoverdegrensnadelig
kan zijn voor de Limburgse drinkwatersituatie. Zijn erstudies naargedaan en hoe
beoordeelt u die situatie?
Juist dezer dagen hebben wijweer flinke
vorderingen gemaakt in het overleg met de
Duitse verantwoordelijken voor deze
bruinkoolwinning. Zoals uweet isdeze
winning van zeer grote betekenis voor de
energievoorziening in het Ruhrgebied en
deze winningdoormiddelvanopen mijnbouw
(dagbouw) isslechts mogelijk doordat men
het water (in totaal 1,2 miljard m 3 per jaar)
afpompt en laat afstromen.
Wij maken ons uiteraard grote zorgen dat
daardoor de waterstroom in de Roerdal
Slenk en de Venlo Slenk, waardoor water
naar ons gebied stroomt, zal ophouden,
mogelijk zelfs in tegengestelde richting zal
gaan. Minister Smit-Kroes en de ministerpresident van Nordrhein-Westfalen, de heer
Rau, hebben daarover overleg gepleegd en
nadien hebben wijervaren dat deze kwestie
ook politiek in Duitsland aandacht heeft
gekregen. Dat vind ik erg belangrijk want
zonder medewerking van onze naaste buren
zullen wij niet tot goede resultaten kunnen
komen. Intussen zijn wijbezig, met allerlei

rijksdiensten, aan een modelstudie.
Ik verwacht dat die in november van dit jaar
gereed zal komen, zodat wijweten waar de
echte problemen liggen en wat er gedaan zou
moeten worden om die op te lossen.
9. Betrekt Limburg nog meer waterover de
grenzen en isdat een betrouwbare situatie?
Ja, wij nemen voor Vaals 0,5 miljoen m 3en
Kerkrade 5 miljoen m 3water af van het
waterleidingbedrijf van Aken, dat dit water
weer onttrekt aan stuwmeren in het Eifelgebergte. Wij denken aan te mogen nemen
dat de Duitsers zullen blijven winnen in de
Eifel;wat goed isvoor Aken isook goed voor
ons. En daarom heb ik goed vertrouwen dat
door de contracten met Aken ook bij
overname van andere bedrijven de watervoorziening uit die hoek verzekerd blijft.
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Nieuwe alternatieven voor
Zuidhollandse drinkwaterreorganisatie
Provinciale Staten van Zuid-Holland zullen
op 21 november a.s. in plenaire zitting het
voorstel behandelen vanGSvoorde vorming
van drie waterleidingbedrijven in die
provincie. Voordat het zover is,zal
gedeputeerde Overwater nog heel wat
gesprekken moeten voeren: met Rotterdam,
met Den Haag, met de Westlandse (WDM),
met Dordrecht, met de Hoeksche Waard en
met de ALT-participanten. Dat heeft de
gedeputeerde toegezegd tijdens de vergadering van de Vaste Commissie voor Advies en
Bijstand voor Waterhuishouding en Waterschappen uit Provinciale Staten, die op
10 oktober jl. werd gehouden.
Het doel van al die gesprekken is,de
mogelijkheden te onderzoeken van de
volgende aanpassingen van het plan van GS:
- indeling van de WDM bij het duinwaterbedrijf Zuid-Holland West;
- indeling van De Tien Gemeenten bij het
oppervlaktewaterbedrijf Zuid-Holland Zuid;
- indelingvan Dordrecht en/of De Hoeksche
Waard bij het grondwaterbedrijf ZuidHolland Oost.
Het gesprek met Rotterdam dient tevens om
uit tezoeken hoe hard het inde Rotterdamse
gemeenteraad aangenomen amendement
met betrekking tot de winstdeling isals
voorwaarde voor de voortrekkersrol van
Rotterdam in de reorganisatie.
Tegelijkertijd zullen ambtenaren van de
provincie de technische mogelijkheden
onderzoeken vandegenoemde aanpassingen
van het reorganisatieplan.
Daarmee lijken de inde hoorzitting van
12september jl.aangedragen alternatieven
(zie H 2 0 nr. 20, pag.437) vrijwel geheel van
tafel te zijn.

doende waarborg voor democratische
controle bieden.
Daarbij teken ik aan, dat de nieuwe Wet
gemeenschappelijke regelingen (Stb. 1984,
669) wellicht als minder geschikt moet
worden beschouwd voor het tot stand
brengen van een publiekrechtelijke samenwerking op dit gebied, omdat ze meer
bestuurlijk dan bedrijfsmatig isgericht.
Deze wet zou namelijk de oprichting van een
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar
lichaam vereisen, met alsorganen een
algemeen bestuur, een dagelijks bestuuren
een voorzitter. Een bedrijfsdirectie, waarbij
men toch eerder denkt aan een technisch
management dan aan een beheer door
politieke ambtsdragers, past daarin slecht.
4. De Kroon neemt impliciet aan, dat er
financiële belemmeringen bij een reorganisatie kunnen optreden door een onverantwoordelijke stijging van tarieven. In het
onderhavige geval isdaarvan evenwel niet
gebleken.
Verdere gangvan zaken
Met de goedkeuring van het plan isnog niet
de laatste stap op de weg naar reorganisatie
gezet.
Wat er verder moet gebeuren, isin artikel 23
e.v. van de Waterleidingwet aangegeven.
De ministervan Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal namelijk
beslissen, opwelk tijdstip het plan inwerking
treedt. Hij zal zich er daarbij van moeten
vergewissen, dat de vrijwillige of gedwongen
overgang geregeld isvan de bedrijfsmiddelen,
die nodig zijn voor de voortzetting van de
drinkwatervoorziening in het betrokken
gebied (art. 23,tweede lid).
Ik voeg daaraan toe, dat soortgelijke
overwegingen zullen moeten gelden ten
aanzien van het personeel.
Mede in overleg met de betrokken vakorganisaties zullen daaromtrent regelingen
moeten zijn getroffen, vóórdat het
reorganisatieplan inwerking treedt.
Tenslottezoudevraagnogkunnenrijzenofde
minister zijn beslissing tot inwerkingtreding
van het reorganisatieplan kan beperken tot
onderdelen daarvan, betrekking hebbende
op de onderscheiden over te nemen waterleidingbedrijven. Mijns inziens kan deze
vraag bevestigend worden beantwoord.
Wachten totdat alle waterleidingbedrijven
gereed voor overdracht zouden zijn, zou
bijzonder inefficiënt werken.

