De werkelijkheid vande regelgeving

Voordracht gehouden tijdens de VWN-lhemadag 'Waterleidini;, om ute dienen' op ISdecember 1985 te Ede.

Namens ruim 5.000 bedrijven, aangesloten
bij het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, sprak
verbondsbestuurslid M J. Leenhouts over
'de werkelijkheid van de regelgeving" tijdens
de VWN-ledenvergadering op 18 december
1985 te Ede.
Een samenvatting van de voordracht van de
heer Leenhouts volgt hieronder.
De werkelijkheid van de regelgeving-de
ervaringen van de NVOB-lidbedrijven met
de voorwaarden van de waterleidingbedrijven

M.J. LEENHOUTS
Nederlands Verbond van
Ondernemers in de
Bouwnijverheid NVOB

— isgebaseerd op de resultaten van een
onderzoek van begin 1985.Daarin isuitgegaan van een standaardbouwwerk met als
bouwkosten ƒ 100.000,-exclusief gronden
BTW: een woning met garage.
Het onderzoek richtte zich niet alleen op de
aansluitvoorwaarden van waterleidingbedrijven: ook gas,elektra, rioleringen enz.
waren erbij betrokken.
Voor elk bouwbedrijf ishet noodzakelijk de
kostenontwikkeling binnen de onderneming
in de hand te houden, ook als het gaat om
kostenposten met betrekking tot wateraansluitingen. Het isdaarom van essentieel
belang dat in de verschillende fasen van het
bouwproces vooraf zekerheden gegeven
kunnen worden over wat de consequenties
zijn van noodzakelijke voorzieningen.
In veel gevallen schort het aan deze
zekerheden.

Helaas ontbreekt het aan deze uniformiteit.
Uit het NVOB-onderzoek isgebleken, dat
bedragen voor aansluitkosten voor water
nogal fors verschillen.
In bepaalde gemeenten zijn de kosten nihil.
In andere gemeenten blijkt er zelfs sprake te
zijn van aansluitkosten die bijna f 2.000,bedragen.
Op welke wijze deze kosten worden opgebouwd, isveelal niet bekend. Je zou zeggen
dat er met de VEWIN-regeling 'tarieven
aansluitkosten kleinverbruikers' en de
'aansluitvoorwaarden drinkwater" uit 1980
wel sprake isvan enige uniformiteit.
De werkelijkheid van de regelgeving blijkt
echter anders tezijn:er isgeen eenduidigheid
in definities en calculatiemethoden; de
voorschriften blijken regelmatig te wisselen
en per gemeente te verschillen; prijsstijgingen
zijn veelal ongemotiveerd en redelijkerwijs
vooraf niet in te schatten. Daardoor worden
bouwbedrijven steeds weer gehinderd om
realistische begrotingen te maken.
Bovendien isook hetmoment waarop bouwbedrijven van de aansluitkosten opde hoogte
worden gebracht verschillend.
Slechts in 4 9 % van de gevallen wordt vooraf
door de waterleidingbedrijven aangegeven
wat de kosten zijn van wateraansluitingen,
omdat gewerkt wordt met vaste bedragen.
In de overige situaties wordt niet op deze
wijze gewerkt.

Dit leidt tot veel problemen bijde bouwbedrijven, temeer daar bouwbedrijven deene
keer in regio A, dan weer in regio B bouwen,
en steeds weer te maken hebben met verschillende gemeenten en nutsbedrijven.
Waar schort het dan aan?
In het bouwproces isglobaal gezien een
drietal fasen te onderscheiden: de
ontwikkelingsfase; de planningsfase en de
uitvoeringsfase.

De werkelijke kosten zijn danook niet vooraf
in te schatten, temeer daar er nogal forse
verschillen inde bedragen teconstateren zijn.
De hoogte van deze bedragen ispas achteraf
vast te stellen, na voltooiing van een project.
Wanneer nu het bouwbedrijf bij de kostencalculatie uit zou gaan van het hoogste
bedrag aan aansluitkosten, valt dat bedrag in
de meeste gevallen voor de consument te
hoog uit.Gaat het bouwbedrijf echter uitvan
een gemiddeld bedrag of nog lager,dan isde
kans zeer reëel dat het bedrijf daar de dupe
van wordt.
Wanneer het dan gaat om een project van
50 of 100 of nog meer woningen, dan lopen
de bedragen fors op. Daardoor wordt nogal
eens een onredelijke prijsstelling gehanteerd.
Een regressief tarievenstelsel bij toenemende
objectgrootte kan aan deze onredelijkheid
een einde maken.

De ontwikkelingsfase
Vooreen bouwbedrijf ishet vangroot belang
inzicht te hebben in de opbouw van de
aansluitkosten voor water per project.
Dit inzicht isnoodzakelijk, enerzijds om de
kostenontwikkeling binnen de onderneming
in de hand te houden en anderzijds om een
geloofwaardige kostenbegroting te kunnen
opmaken.
Dit zou opzichnietzo'n probleem zijn indien
er sprake wasvan uniformiteit indefinities en
calculatiemethoden.

De planningsfase
Verschillende aspecten die een rol spelen in
de ontwikkelingsfase, hebben gevolgen voor
de planning van de bouw van woningen.
Van de landelijke voorschriften wordt vaak
afgeweken. De uitslagvan deze voorschriften
verschilt per regio. Bovendien blijkt in de
praktijk dat er plaatsgebonden voorschriften
worden gehanteerd. Gezien het feit dat de
meeste bouwbedrijven in meer dan een
gemeente bouwen enook overde provinciale
grenzen heen werken uitvoeren, worden deze

bedrijven geconfronteerd met een wirwar
aan regels, voorschriften en werkmethodes.
Dit werkt hinderlijk en verwarrend.
Bovendien, zo blijkt uit het NVOB-onderzoek, isde coördinatie tussen de verschillende
nutsbedrijven vaak ver te zoeken.
Vaak is niet duidelijk wie nu wat doet en
wanneer. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
graven van sleuven, het boren vangaten,enz.
Dit heeft tot gevolg dat in het produktieproces allerlei storingen optreden die
onvermijdelijk kostenverhogende gevolgen
hebben.
De uitvoeringsfase
Elk project dat gerealiseerd moet worden,
vereist een goede ontwikkeling en planning.
De aspecten die in deze voorafgaande stadia
niet goed zijn onderkend, leiden tot storingen
op de bouwplaats. Is er geen sprake van
goede coördinatie van de verschillende
werkzaamheden van de hoofdaannemer, de
onderaannemer, de gemeentelijke diensten,
de nutsbedrijven en de architecten, dan leidt
dit zonder meer tot kwaliteitsverlies van de
bouwobjecten. Herstel van het kwaliteitsverlies brengt onontkoombaar extra kosten
met zich mee, waarbij we nog niet eens
spreken van de irritatiesdieopde bouwplaats
ontstaan bij de technische mensen en bij de
bewoners of toekomstige bewoners.
Aanbevelingen
1. Laten alle waterleidingbedrijven een
eensluidende definitie van het begrip aansluitkosten in de praktijk gaan toepassen.
2. Laten alle waterleidingbedrijven
gestandaardiseerde rekenmethodes gaan
toepassen. Daarvan dient de objectgrootte
een onderdeel te vormen.
3. Zorg voor uniformering van de voorschriften. Toepassing van eenduidige
voorschriften isbij de afgifte van bouwvergunningen onmisbaar. Het zou namelijk
zo moeten zijn, dat bij de afgifte van
bouwvergunningen alle voorschriften
moeten worden verstrekt, die ter plaatse
gelden voor aansluitingen, meterkasten,
ventilatie-openingen, enz. Van die voorschriften mag daarna niet meer worden
afgeweken voor het desbetreffende object.
4. Besteed alsgemeenten en nutsbedrijven
alle werkzaamheden met betrekking tot
aansluitingen en aanverwante werkzaamheden die verricht moeten worden op een
bouwplaats uit aan één bedrijf.
Door deze methode van werken kan een
goede coördinatie worden gerealiseerd.
Door zo gecoördineerd te werken kan
worden voorkomen dat er bijvoorbeeld vijf
keer iemand op de bouwplaats komt om
opnieuw een sleuf te graven voor weer een
andere leiding of kabel.
5. Verbeter de serviceverlening. In de
praktijk blijkt regelmatig dat de service-
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verlening niet isafgestemd op zakelijke
dienstverlening. Er isregelmatig sprake van
lange wachttijden. Een wat meer marktgerichte benadering, of anders gezegd: een
klantgerichte werkwijze zalook zijn vruchten
afwerpen op een goede samenwerking met
bouwbedrijven.
Conclusie
'De werkelijkheid die wijervaren met de
regelgeving iseen werkelijkheid die
verandering behoeft. Ik heb uenige handreikingen gegeven om naar een andere
werkelijkheid toe te werken. Het NVOB is
zeker bereid om samen met ute werken aan
die andere werkelijkheid.
Laten we met elkaar werken aan standaardvoorwaarden voor aansluitkosten voor
bouwprodukten.'

• •

•

1 en 2 maart 1986:
Maasforum in Maaseik
In het Belgische Maaseik wordt op zaterdag
en zondag 1 en 2 maart a.s. een Maasforum
gehouden opinstigatie van het Eerste Schepen
van die stad. Schepen van Leefmilieu
Jaak Cuppens en wel in het Cultureel
Centrum Achterolmen ter plaatse.
Achtereenvolgens staan devolgende thema's
op het programma: het landschap van de
Maas. het water,de recreatieen economische
aspecten. Op zaterdagmiddag, aanvang
14.00 uur. alshet thema wateraan deordeis.
behandelt deheer P.deSmedt (Nationale Mij
der Waterleidingen) het geografisch gedeelte
en drs. G. Oskam (Brabantse Biesbosch/
RIWA) het scheikundige gedeelte. Laatstgenoemde zit vervolgens ineen panel met
ir. J. van Puffelen (Duinwaterleiding van
's-Gravenhage/RIWA), J. Houtmeyers
(Studiecentrum voor Ecologieen Bosbouw Bokrijk), L. Bourgoing (Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij). W. Verhoog
(Stichting Reinwater) en F.van Tankeren
(deskundige Tritiumbevuiling).
Moderator isde heer P.de Smedt.

Cursus voor NC-specialisten
in de waterleidingbedrijven
De Vakgroep Waterleidingbedrijven van de
Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverleningzal inde weekvan 12 totenmet 16mei
1986 de vijfde cursus voor NC-specialisten
organiseren in Motel West-End, Amsterdamseweg 505 te Arnhem. Er kunnen
maximaal 15cursisten worden geplaatst, in
verband met het karakter van de opleiding.
Zoals bekend isde cursus bestemd voor het
niveau van middelbare en hoaere technici.

speciaal voor diegenen die een rol spelen bij
de instandhouding van de drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden (produktie-, distributie- en
laboratoriummedewerkers).
Nadere informatie: de heer ing.J. Godschalk
(tel. 0 1 8 6 4 - 3 1 7 5 ) .
Aanmeldingen (binnen 14dagen) bij de heer
J. J. Nederhand, secretaris Vakgroep Waterleidingbedrijven, Veen en Duin 87,
2061 XC Bloemendaal.

GS van Limburg gaan aandacht
schenken aan mestproblematiek
Ineen speciale notaoverde mestproblematiek
in hun provincie melden GSvan Limburgdat
rond 4.800 veehouderijen inLimburgjaarlijks
zeven miljoen ton mest produceren.
In westelijk Noord-Limburg issprake van
een groot mestoverschot dat over een tiental
jaren opgelopen zal zijn van de huidige
1,5 miljoen ton tot ruim 2,3 miljoen ton.
Om de mestproblematiek op te lossen stellen
GS voor de zeerdunne mest alskalvergieren
zeugenmest biologisch te zuiveren en pluimveemest voor export naar het buitenland te
bestemmen en deze mest ter verbetering van
de kwaliteit te gaan drogen. Rundermest,
aldus GS, moet op graslanden worden toegepast en varkensmest op akkerbouwgronden.
Voor stimulering van verder onderzoek en
proeven ter bestrijding van de mestproblematiek stellen GS drie ton beschikbaar.
Daarnaast zijn zij van plan nader onderzoek
te laten verrichten naar de uitworp van
ammoniak bij mestproducerende bedrijven
en naar mogelijk nadelige effecten van
bemestingvoor bodem en arondwater. (ANP)

Ladies, have von trial tingling fresh H2Ofrom the Zippy
Water Corporation? (Daily Mail).

Fitand readyto join
the private sector'

Privatisering Waterleidingbedrijven in Groot-Brittannië
inspireert cartoonisten
Zoals ieder ongemak in Engeland heeft het
plan van de Britse regering om de waterleidingbedrijven te privatiseren de
cartoonisten weer geïnspireerd, zoals het
plaatje uit de Daily Mail laat zien.
Waterbulletin, het blad van de Britse
VEWIN. wijdde er zijn voorpagina aan met
een verwijzing naar het bekende monopolyspel. Voor de Britten die gewend zijn eensin
de zoveel jaren hun openbare diensten zoals
spoorwegen, elektriciteitsbedrijven en
luchtvaartmaatschappijen te nationaliseren
en te denationaliseren, ishet misschien ook
wel een spel. In ieder geval verliezen ze er
hun gevoel voor humor niet bij.

