Raad van State hoort stroomvanbezwaren tegen
Zuidhollandse drinkwaterreorganisatieplan

Liefst vierenvijftig Zuidhollandse gemeenten
en acht waterleidingbedrijven hebben
bezwaren ingediend bij de Raad van State
tegen het Plan tot reorganisatie van de
openbare drinkwatervoorziening in de
provincie Zuid-Holland, zoals dat was vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van
Zuid-Holland van 22 november 1985.
Een deel van de tegen het plan aangevoerde
bezwaren werd op 12mei jl. in de prachtig
gerestaureerde balzaal van het voormalig
paleis aan de Kneuterdijk in Den Haag in
uitvoerige pleidooien toegelicht voor
Kamer 5 van de Raad van State, afdeling
voor de geschillen van bestuur.
De voorzitter van deze kamer, de oud-burgemeester van Eindhoven mr. J. J. v.d. Lee,
wees er voordat de pleidooien begonnen op,
dat de Raad van State slechts goedkeuring
aan het onderhavige plan kan verlenen of
onthouden na toetsing van het plan aan het
criterium van de doelmatigheid en andere
wettelijke vereisten.
Het provinciale plan houdt in het terugbrengen van het aantal waterleidingbedrijven
in Zuid-Holland van een kleine dertig tot
drie: een waterleidingbedrijf Zuid-Holland
West (een duinwaterbedrijf met als voortrekker de Haagse Duinwaterleiding), een
waterleidingbedrijf Zuid-Holland Zuid (een
oppervlaktewaterbedrijf met als voortrekker
de Rotterdamse Drinkwaterleiding) en een
waterleidingbedrijf Zuid-Holland Oost (een
grondwaterbedrijf met als voortrekker het
Goudse waterleidingbedrijf). De genoemde
'voortrekkers' dienen volgens het plan ieder
een intercommunaal rechtspersoonlijkheid
bezittend lichaam op te richten voor de
drinkwatervoorziening in het desbetreffende
gebied. Tevens isin het plan geregeld de
en-gros-levering van water door 'West' aan
'Oost' en 'Zuid' en door 'Zuid' aan 'West'
en 'Oost'.
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vatbaar is.Samenvoeging van produktie en
distributie van drinkwater zal leiden tot een
verslechtering van de service aan de verbruikers, terwijl er bij uitvoering van het
provinciale plan een forse desintegratieschade
zal ontstaan.
—Ook Vlaardingen kent een horizontaal
geïntegreerd energie- en waterleidingdistributiebedrijf dat aandegetalscriteria van
de Commissie Brandsma en de minister van
E Z voldoet. De provincie onderschat de
financiële consequenties van de voorgestane
verticale integratie.
—Volgens Maassluis werkt het provinciale
plan kostenverhogend en ontstaat erdoor het

Bezwaren
Vóór eind maart was aleen groot aantal
bezwaren tegen het plan schriftelijk ingediend
bij de Raad van State. Van die bezwaren
noemen we hieronder de belangrijkste.
- De doelmatigheid van de drinkwatervoorziening in het gebied van de Elf
Gemeenten en Woerden ishetmeest gediend
met het in stand houden van de zelfstandigheid van de beide bedrijven.
—Openbare Nutsbedrijven Schiedam vormen
een horizontaal geïntegreerd bedrijf dat
zowel volgens het rapport van de Commissie
Brandsma alsvolgens de normen van de
minister van Economische Zaken levens-

De in hetprovinciale plan voorgestelde driedeling, W— /.aid-Holland West; Z — Zuid-Holland Zuid en
O = Zuid-Holland Oost. Intussen isno. 48gefuseerd met 49, 51met 5Sen 66 met6.1.
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kosten, zoals het feit dat investeringen in het algemeen
voor het grootste deel met vreemd vermogen worden
gefinancierd, zodat het verschil in afschrijvingskosten in
belangrijke mate wordt gecompenseerd door de aanpassing
van de reële waarde van het aangetrokken vreemde
kapitaal. Onder normale omstandigheden isde waardering
van de vaste activa van ondergeschikt belang, onder
andere omdat de kredietwaardigheid berust op formele
en/of materiële overheidsgaranties en niet op criteria van
solvabiliteit en of liquiditeit. Bij de bepaling van de
schadevergoeding ingeval van reorganisatie staan echter
de netto-opbrengst (en nietdeliquiditeitsbehoefte) en het
eigen vermogen centraal,en bovendien wordt expliciet om
een bedrijfseconomische berekening gevraagd, zodat de
prijs die in het verleden voor een goed isbetaald, slechts
relevant isvoorzover zijeen rol speelt bijde schatting van
de vervangingswaarde van dat goed.
5. tJitgegaan isvan de contante waarde van tien jaar
rentevergoeding. Deze interpretatie van het begrip
'redelijke vergoeding' isalleszins verdedigbaar.
Het is uiteraard aan de rechter om te bepalen op welke
wijze deze correctie moet worden uitgevoerd.
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Dewaterleidingbedrijven inZuid-Holland (ontleend aan hettweedetienjarenplan van deVEWIN anno 1984)
44 BloemboHenstreek, Gas-en
Watervoorzieningsbedrijfvoorde
45 Noordwijk, Gemeente Bedrijven
46 Katwijk, Gemeentebedrijven
47 Rijnsburg,Gemeentelijk
Waterleidingbedrijf
48 Warmond,GemeenteWaterleidingbedrijf
49 (LDM) NVLeidscheDuinwater
Maatschappij
50 Voorschoten,Gemeentelijk Gas-,
Water- en Elektriciteitsbedrijf
51 Rijnstreek', Waterleidingbedrijf 'De
52 Alphen a/d Rijn,Gemeentebedrijven voorelektriciteit,gas,
water encentrale antenne
53 ElfGemeenten',Stichting 'Drinkwaterleiding De

54 Woerden, Gemeentebedrijven
55 Vianen,GemeentelijkWaterleidingbedrijf
57 (AenV)'Drinkwaterleiding
DeAlblasserwaard ende
Vijfheerenlanden'
58 (GWM) DeGoudseWaterleiding
MaatschappijNV
59 TienGemeenten',Stichting Drinkwaterleiding 'De
60 Vlietstreek, Drinkwaterleiding De
61 Wassenaar, Gemeentelijke
Technische Diensten
62 's-Gravenhage, Duinwaterleiding
van
63 (WDM)NVWestlandscheDrinkwaterleiding Maatschappij
64 Delft, Gemeentebedrijven

65 Schipluiden,Openbare
Nutsbedrijven
66 Maasland,Gemeentelijk Waterleidingbedrijf
67 Maassluis,Gemeente Bedrijven
68 Vlaardingen,Gemeentelijke
Energie-enWaterleidingbedrijven
69 Schiedam,Gemeentelijke
TechnischeBedrijven
70 Rotterdam,Drinkwaterleiding
71 OostIJsselmonde,Samenwerkingsorgaan Drinkwatervoorziening
75 Dordrecht,Gemeentelijk Energiebedrijf
76 HoekscheWaard,StichtingBronwaterleiding

258

ontbreken van een adequate financiële
regeling ingeval van samenvoeging een
onzekere situatie. Bovendien wordt een
onzekere situatie gecreëerd voor het
betrokken personeel enwordt hetgezicht van
de nutsbedrijven naar de afnemers toe
ondermijnd.
— De Vlietstreek isvan oordeel dat door
middel van horizontale integratie van het
bedrijf met de energiebedrijven in Leidschendam. Voorburg en Rijswijk aan een doelmatige drinkwatervoorziening als bedoeld in
de Waterleidingwet involdoende mate wordt
voldaan. De betrokken gemeenten menen
dat uitvoering van het provinciale plan
onvermijdelijk zal leiden tot verhoging van
de geldende tarieven.
- Bij de vaststelling van het plan zijn vele
bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard
omdat deze waren gericht aan Gedeputeerde
Staten en niet aan Provinciale Staten.
Voorburg en Rijswijk menen dat dat ten
onrechte isgeschied, gezien de algemeen
aanvaarde regel van administratief recht dat
bij verkeerde adressering van bezwaarschriften van organen binnen één bestuurslaag de plicht rust om onderling zorg te
dragen voor doorzending van de desbetreffende bezwaren. Gezien het feitdat een groot
aantal andere Zuidhollandse gemeentebesturen om dezelfde reden niet in hun
bezwaren isontvangen, zijn zijvan oordeel
dat deze formele tekortkoming in de
besluitvorming van Provinciale Staten aande
goedkeuring van het plan in de weg staat.
—De Westlandse gemeenten en de Westlandsche Drinkwaterleiding Maatschappij
wijzen op hun deelname in een horizontaal
geïntegreerd Westlands nutsbedrijf, waarvan
de besluiten tot oprichting inmiddelsdoorGS
van Zuid-Hollland zijn goedgekeurd.
- Éénenveertig gemeenten en 7 bedrijven
voeren bovendien het volgende aan:
Het plan en/of het besluit tot vaststelling
daarvan, de toelichting daaronder begrepen,
vertonen zodanige gebreken inde motivering,
dat op grond daarvan goedkeuring aan het
plan moet worden onthouden.
Immers, in de toelichting wordt verwezen
naar niet minder dan vijf stukken - sommige
weer voorzien van bijlagen - namelijk een
nota, een aanvullende nota, een samenvatting
van notulen, een verslag van een vergadering
en een overzicht van reacties,welke stukken
elkaar in de tijd opgevolgd zijn en die een
veelheid van gegevens,cijfers, gedachten,
standpunten, opmerkingen, beleidsbeslissingen en beleidsvoornemens betreffen, soms
op elkaar aansluitend soms met elkaar in
strijd. Daar komen dan nog bij de verslagen
van vergaderingen over het plan van
provinciale commissies en van Provinciale
Staten.
Een en ander leidt er toe, dat niet naar de in
dezen te stellen eisen van duidelijkheid en

begrijpelijkheid te achterhalen valt welke
omstandigheden en factoren bepalend zijn
geweest voor het — uiteindelijke —plan.
Bovendien worden de bezwaren, die zijin de
planprocedure hebben aangevoerd, in het
plan en/of het besluit tot vaststelling daarvan
niet of niet naar behoren behandeld en
weerlegd.
Derhalve ishet plan en/of het besluit tot
vaststelling daarvan instrijd metde wettelijke
voorschriften over de planprocedure en/of
algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Volgens artikel 16der Waterleidingwet
stellen Provinciale Staten plannen vast tot
reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening in hun provincie, voor zover
zulks ter bevordering van de doelmatigheid
dier voorziening is gewenst.
Deze bepaling in verband met de overige
bepalingen van de Waterleidingwet en het
systeem van de wet brengen mee, dat
Provinciale Staten de bewijslast hebben voor
de desbetreffende doelmatigheid vande door
de staten in hun plan bepaalde aanwijzingen
en de overige inhoud van hun plan als omschreven in artikel 21 der Waterleidingwet.
Indien en voor zover zij in de planprocedure
hetzij voor de vaststelling van het plan door
Provinciale Staten hetzij ter gelegenheid van
het indienen of van de behandeling van
bezwaren, alsgeregeld in artikel 18,tweede
lid, en artikel 19der Waterleidingwet,
alternatieven aandragen, behoort het plan
van Provinciale Staten slechtsgoedkeuring te
verkrijgen, indien en voor zover blijkt dat dit
plan meer of beter de doelmatigheid van de
openbare drinkwatervoorziening bevordert
dan de aangedragen alternatieven.
Provinciale Staten behoren te motiveren,
waarom daarvan ten aanzien van het door
hen vastgestelde plan zou blijken.
Te dien aanzien schieten het plan en het
besluit tot vaststellingdaarvan, de toelichting
daaronder begrepen, in onaanvaardbare
mate tekort.
Volgens de wet behoort het plan te worden
bepaald door de doelmatigheid van de
openbare drinkwatervoorziening.
Het onderhavige plan isin zodanige mate
door de haalbaarheid daarvan bepaald, dat
het plan niet naar de eisvan de wet kan
worden geacht door de doelmatigheid van de
drinkwatervoorziening te zijn bepaald.
Het plan isop onverantwoordelijke wijze
bepaald door de eisen van de gemeenten
Rotterdam en 's-Gravenhage.
Blijkens de Waterleidingwet en de
parlementaire geschiedenis daarvan omvat
het begrip doelmatigheid van de openbare
drinkwatervoorziening, dat bepalend hoort
te zijn voor de inhoud van het plan, de
volgende elementen of criteria:
1. de bedrijven zullen een zodanige leiding
en organisatie moeten hebben, dat zijzowel
in staat zijn tot een aan de eisen van de tijd

aangepaste bedrijfsvoering alstot het zich
richten op de toekomstige ontwikkeling;
2. voor zover de bedrijven de grondstof zelf
tot drinkwater verwerken zullen zij over
eigen laboratoria met wetenschappelijk en
praktisch geschoold personeel moeten
beschikken;
3. ook de bedrijven die uitsluitend drinkwater distribueren dienen een zo nauw
mogelijke relatie te hebben met bewakende
en stimulerende bedrijfslaboratoria, hetzij
van het eigen bedrijf, hetzij in coöperatie
werkend;
4. de distributiegebieden van de bedrijven
dienen zodanig te worden afgerond, dat zij
een optimale dienstverlening aan de verbruikers waarborgen;
5. waar de geografische situatie en de
plaatsen waar bruikbaar water kan worden
gewonnen, daartoe aanleiding geven, zal de
waterproduktie en het watertransport tussen
de bedrijven onderling moeten worden
geregeld, zodanig dat de belangen die ieder
bedrijf afzonderlijk daarbij heeft voldoende
zijn gewaarborgd.
Als betrekkelijke en soepele vuistregel is
genoemd, dat bedrijven met ongeveer
100.000 aansluitingen of 10à 20 miljoen m3
per jaar aan deze eisen kunnen voldoen.
Ten onrechte hebben Provinciale Staten
blijkens het plan en de toelichting een eigen
uitleg van de doelmatigheid van de openbare
drinkwatervoorziening, in strijd met de wet
en de parlementaire geschiedenis, aan hun
plan ten grondslag gelegd. Ten onrechte
hebben Provinciale Staten voortsblijkens het
plan en de toelichting aan het plan mede ten
grondslag gelegd een lange-termijnbeleid
voor de drink- en industriewatervoorziening
in Zuid-Holland.
Voor dit lange termijnbeleid zijn ook andere
omstandigheden en factoren bepalend geweest dan uit de doelmatigheid van de
openbare drinkwatervoorziening voortvloeien. Bovendien ondervindt dit langetermijnbeleid alom tegenspraak en heeft het
geen instemming van de centrale overheid
verkregen.
Aldus hebben Provinciale Staten andere
criteria gehanteerd dan uit de doelmatigheid
van de openbare drinkwatervoorziening
voortvloeien.
Het in punt cvan het plan bepaalde isin strijd
met de wet. Dit isalthans het geval naast de
in punt b van het plan bepaalde aanwijzing
van rechtspersonen op wie de inpunt a
aangegeven distributiegebieden overgaan.
Subsidiair wordt uit het in punt c bepaalde
niet naar behoren duidelijk welkedetaak,de
rechtsvorm en de organisatie van de desbetreffende intercommunale rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen zouden dienen
te zijn. Het isonaanvaardbaar een en ander
geheel of gedeeltelijk aldan niet primair ter
keuze over te laten aan de in punt b aan-
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gewezen rechtspersonen. Voorts isaldus in
de behartiging van de drinkwaterbelangen in
de desbetreffende distributiegebieden niet
naar behoren voorzien.
Ook een democratische beleidsbepaling en
controle zijn aldus niet naar behoren
gewaarborgd.
Een en ander brengt mee.dat ook aan het in
punt d van het plan bepaalde goedkeuring
behoort te worden onthouden.
Bovendien ishet onbegrijpelijk wat wordt
bedoeld met de eigenaar van het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam.
— De Tien Gemeenten en de daarin deelnemende gemeenten voeren alsbezwaar aan,
dat met betrekking tot het voorzieningsgebied van De Tien Gemeenten het beginsel
van verticale integratie, alsdoor Provinciale
Staten voorgestaan, niet wordt gerealiseerd
in het plan.
- Papendrecht. Vuren, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Sliedrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Leerdam, Liesveld,
Vianen en Hardinxveld-Giessendam en de
bedrijven Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Reg.Energiebedrijf Dordrecht zijn
van mening, dat Provinciale Staten het
aangedragen alternatief dat bekend isonder
de naam ALT op ontoereikende en onjuiste
gronden terzijde hebben gesteld.
Het gebied van Alt voldoet aan de eisen die
de wet en de parlementaire geschiedenis aan
een distributiegebied stellen. De eisvan
verticale integratie wordt vervuld.
Alt beschikt over een laboratorium in
Dordrecht. Het plan van Provinciale Staten
kan tot onaanvaardbare financiële consequenties leiden, die bij verwezenlijking van
Alt voor de deelnemers in Alt niet optreden.
De vrijwilligheid, die eigen isaan Alt, zal de
doelmatigheid van de drinkwatervoorziening
zeker bevorderen.
—Eenentwintig gemeenten en zes bedrijven
voeren aan, dat volgens artikel 22 der
Waterleidingwet een aanwijzing aan een
rechtspersoon krachtens artikel 21. tweede
lid, slechts geschiedt nadat die rechtspersoon
zich tegenover Gedeputeerde Straten tot
levering van drinkwater in het betrokken
gebied aan verbruikers schriftelijk bereid
heeft verklaard.
Voor de gemeente 's-Gravenhage en de
gemeente Rotterdam, die in het plan als
zodanige rechtspersonen zijn aangewezen,
ontbreekt een dergelijke schriftelijke
bereidverklaring, afkomstig van het bevoegde
orgaan van de desbetreffende gemeente enin
een definitieve vorm zonder voorbehoud.
Aldus ishet plan in strijd met de Waterleidingwet.
- De NV LDM, Rijnsburg, Katwijk,
Alphen a/d Rijn, Voorschoten, Wassenaar,
Noordwijk en Leiden en het Gas- en watervoorzieningsbedrijf voor de Bollenstreek
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menen, dat Provinciale Staten het alternatief
Zuid-Holland Noord ten onrechte, althans
zonder behoorlijke motivering terzijde
hebben gesteld. Betrokken gemeenten en
bedrijven zijn doende een horizontaal
geïntegreerd nutsbedrijf voorde regio Noord
op te richten waarmee beter dan in het
bestreden plan voldaan wordt aan de eisen
van doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening, mede gelet op de
financiële gevolgen voor het gebied van het
aangedragen alternatiefin vergelijking met
het provinciale plan.
—De WDM (en zeven Westlandse gemeenten) zijn van oordeel, dat de belangen van
zowel de glastuinbouw alsparticulieren het
beste gediend zijn met één regionaal Westlands waterleidingbedrijf, dat samenwerkt
met het nutsbedrijf Westland.
Overigens vormt de en-gros-levering van
water door het Rotterdamse bedrijf aan het
Westland geen reden het Westlandse bedrijf
voor wat betreft de distributie in te delen bij
het bedrijf Zuid-Holland Zuid. Deze verdeling —indeling van het bedrijf bij Zuid en
overname van de produktiemiddelen door
West — isbovendien niet uitvoerbaar, omdat
dat in strijd zou zijn met de tekst en de
uit de wetsgeschiedenis blijkende bedoeling
van de Waterleidingwet. De burgerrechtelijke
rechten en verplichtingen - waaronder de
produktiemiddelen —kunnen uitsluitend
overgaan op de rechtspersonen waarnaar
het distributiegebied overgaat.
— De Elf Gemeenten en betrokken gemeenten menen, dat Provinciale Staten ten
onrechte bij de vaststelling van het plan
uitsluitend bestuurlijke in plaats van doelmatigheidsoverwegingen laten gelden voor
het betrokken voorzieningsgebied.
Het bedrijfis interprovinciaal. Vaststelling
van een reorganisatieplan dient derhalve niet
alleen door Zuid-Holland maar ook door
Utrecht te geschieden.
De hoorzitting
Tijdens de hoorzitting van de Raad van State
op 12 meijl.werden deingediende bezwaren
nader toegelicht door raadslieden en vertegenwoordigers der betrokken gemeenten
en bedrijven.
Daarbij namen desprekersdegelegenheid te
baat om de aleerdergenoemde alternatieven
nader uitgewerkt tepresenteren,waarbij met
name de voordelen van die alternatieven
boven het provinciale plan aan de orde
kwamen.
Dat gold met name de alternatieven ZuidHolland Noord, Alt en Westland, maar ook
voor DeTienGemeenten, DeElf Gemeenten
en voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
werden wijzigingen en aanpassingen van het
provinciale plan aangedragen die moeten
leiden tot een grotere doelmatigheid.

Zuid-Holland Noord
Inhet provinciale reorganisatieplan van 1977
was nogvoorzien ineen bedrijf Zuid-Holland
Noord, de Leidse regio. Het beginsel van de
grootschaligheid wordt geen geweld aangedaan door de 29 huidige bedrijven terug te
brengen naar 4 of 5in plaats van 3.
Een horizontaal geïntegreerd nutsbedrijf
Noord met daarin een verticaal geïntegreerde
waterleidingdivisie voldoet aan de eisen van
de wet, ontstaat opbasisvanvrijwilligheid en
isook financieel doelmatiger dan hetdoor de
provincie voorgestelde plan.
Alt
Het nieuwe bedrijf Alt voldoet aande criteria
van de Waterleidingwet en het provinciaal
bestuur zelf. Alt zou een kwart van de totale
drinkwatervoorzieningvandeprovincie voor
haar rekening nemen. De Alt-partners
hebben grote bezwaren tegen het gedwongen
karakter van het provinciale plan. Hun alternatief isgebaseerd op vrijwilligheid.
Serviceverlening in het gebied bezuiden de
Lek isbeter gegarandeerd.
Westland
Bij de nog steeds sterk toenemende vraag
naar goed gietwater voor de substraatteelt in
het Westland, bevindt de WDM zich in een
aparte positie.
Het aantal aansluitingen in het Westland
haalt weliswaar de in de wet genoemde
100.000 niet, maar de wateromzet iswel
vergelijkbaar met dat aantal aansluitingen.
In het Westland gaatdaarom devoorkeur uit
naar een regionaal nutsbedrijf meteen
verticaal drinkwaterbedrijf.
Een verdeling als het provinciaal plan voorstaat, waarbij de produktiemiddelen naar het
bedrijf West gaan en de distributie naar het
Zuidelijk bedrijf, isstrijdig met de wet en de
uitgangspunten van de provincie.
De Tien Gemeenten
Blijkens het reorganisatieplan zullen
De Tien Gemeenten water ontvangen uit
zowel West als Zuid, waardoor het beginsel
van de verticale integratie niet wordt
toegepast noch verwezenlijkt. Er wordt
daarom gepleit voor instandhouding van het
huidige bedrijf tot ervoor wat betreft de
produktie van het water duidelijkheid is
verkregen.
De Elf Gemeenten
Handhaving van de bestaande structuur in
combinatie met uitbreiding van de bestaande
samenwerking met het Waterbedrijf MiddenNederland biedt de grootste voordelen en is
het meest doelmatig.
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis
De bedrijven van Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis zijn thans horizontaal geïntegreerd
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en achten die situatie - mede gezien in het
licht van het recent verschenen rapport
Zijlstra — het meest doelmatig.
Clausulering
Tijdens de hoorzitting werden bezwaren
aangetekend tegen de bereidverklaringen
van de voortrekkers: de brieven van
Den Haag, Rotterdam en Gouda bevatten
geen bereidverklaringen als bedoeld in
artikel 22 Waterleidingwet, omdat daarin
voorbehouden en voorwaarden zijn
verbonden.
Gouda zegt: 'de huidige afnemers van
De Goudse Waterleiding Maatschappij NV
mogen van de reorganisatie in het oostelijk
gebied niet de dupe worden.' Deze clausule
opent de deur voor discriminatie ten
voordele van de huidige afnemers van
Zuid-Holland Oost.
In de brief van Den Haag staat '.... met dien
verstande dat het bezwaar tegen de begrenzing van dit gebied overeenkomstig het
bezwaarschrift van de gemeenteraad (...)
gehandhaafd blijft.' Dit voorbehoud doet de
bereidverklaring geclausuleerd zijn.
De brief van Rotterdam geeft slechts instemming 'in beginsel'en 'met dien verstande
dat niet kanworden ingestemd metde indeling
van het gebied van het waterleidingbedrijf
Oost-IJsselmonde bijhetbedrijf Oost enmet
de indeling van het bedrijf De Tien Gemeenten bij het bedrijf West. Deze bedrijven
behoren aan het bedrijf Zuid te worden
toegevoegd.'
'Tevens zal een bevredigende oplossing
moeten worden gevonden voor de winstafdrachtproblematiek'.
Al deze voorbehouden en voorwaarden zijn
van dien aard, dat niet kanworden gezegd dat
hier sprake isvan schriftelijke bereidverklaringen als bedoeld in de wet. Het plan
voldoet derhalve niet aan de wet, aldus de
pleidooien.
Intercommunale lichamen
De wet voorziet niet in intercommunale
lichamen als in het plan aangeven, die niet
zijn rechtspersonen in de zin van art. 21-24.
De rechten en verplichtingen ingevolge
art. 21-24 kunnen slechts overgaan op
rechtspersonen die op de wijze van
art. 21en 22 aangewezen zijn.
Zowel de wet als de parlementaire geschiedenis daarvan houden in dat de
rechtspersonen opwiede distributiegebieden
overgaan, bestaan ten tijde van de vaststelling
van het plan. Het isook onduidelijk welke
functie en taak deze intercommunale
lichamen zouden moeten hebben. Het lijkt
erop, dat de bestaande voortrekkers
Den Haag, Rotterdam en Gouda wel de
distributiegebieden behouden en de bevoegdheid tot levering van drinkwater, met
de daaraan verbonden wettelijke garantie-

plicht tot distributie vandrinkwater, maardat
alle bedrijfsmiddelen overgaan tot de nieuw
te vormen intercommunale lichamen,ook die
van Rotterdam, Den Haag en Gouda. Hoe
kunnen zij dan ooit hun garantieplicht
waarmaken?, zo vroeg een der pleiters.
Repliek van de provincie
Aan het slot van deeerste ronde vande hoorzitting kreeg de Provincie Zuid-Holland
gelegenheid te reageren op de tegen het plan
ingebrachte bezwaren. Zij deed dat bij
monde van de nieuwe gedeputeerde ir. J. van
der Vlist, die zich daarbij beperkte tot de
algemene achtergronden van het plan.

Gedeputeerde J.v.d. Vlist(PvdA), Milieu, Waterkwaliteit,
Voorlichting en Inspraak, en Algemene Zaken, vertegenwoordigde de provincie.

Ook gaf hij op vragen van de Raad een
nadere verklaring van de rol van de Intercommunale lichamen in het provinciale plan.
Planning vande drinkwatervoorziening
In de tweede ronde van de hoorzitting kwam
de planning van de openbare drinkwatervoorziening aan deorde.Naar aanleidingvan
de verklaring van gedeputeerde J. van der
Vlist over de aansluiting van het provinciale
plan bij het lange-termijnbeleid van de
provincie, zei ir. J. Haijkens, tot voor kort
hoofd planafdeling directie D & Iop het
ministerie van VROM en thansdirecteur van
de Leidsche Duinwaterleiding Maatschappij,
dat die planning in Hoofdstuk IV van de
Waterleidingwet isgeregeld. Het Rijk maakt
een lange-termijnplanning, die wordt neergelegd in structuurschema's, waarna de
bedrijfstak zorgt voorde middellangetermijnplanning in de vorm van zogenaamde
tienjaren-plannen van de VEWIN.
Een provinciaal lange-termijnplan heeft
derhalve geen wettelijke basis,aldusde heer
Haijkens.
Verdere procedure
De Raad van Statezalhet provinciale plan nu
- gehoord de ertegen ingebrachte bezwaren toetsen aan wetmatigheid en doelmatigheid.
Daarna brengt de Raad advies uit aan de
Kroon, eventueel voorzien van suggesties
voor aanpassing van het plan opde punten
waarop het naar het oordeel vandeRaad niet
voldoet aan de te stellen eisen. Wanneer
goedkeuring aan het plan wordt onthouden,
moet het provinciaal bestuur een nieuw plan
maken.
De verdere behandeling bij de Raad van
State kan nog maanden in beslag nemen.

• •
Het plan isgebaseerd op de resultaten van
het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland IODZH en berust
tevens op het provinciale lange-termijnplan
voorde drinkwatervoorziening. Uitgangspunt
in zowel IODZH als in lange-termijnplan
vormen naast de drinkwatervoorziening de
belangen van natuur en landschap. Een van
de belangrijkste aspecten inhet beleid van de
provincie is het terugbrengen van de waterwinning in de duinen en het vervangen van
oppervlakte-infiltratie door diepte-infiltratie.
De vragen van de Raad van State verwees de
heer Van der Vlist voor beantwoording door
naar beleidsambtenaar J. Hofstede.
Die vragen betroffen vooral de bereidverklaringen vandedrievoortrekkers enmet
name de verklaringvan Rotterdam, die naast
enkele clausulesook dewoorden 'in principe'
bevat. De heer Hofstede verklaarde dat de
bereidheid van Rotterdam voor de provincie
voldoende isvastgelegd in notulen van
enkele besprekingen.

•
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H. C. VAN DER MANDELE and W. E. MERENS:
Financial consequencesof the reorganization of public
water supply inThe Netherlands
At present the public water supply sector of The
Netherlands isbeing reorganized. Publicwater supply
enterprises are being merged into much larger units.
Mergers are based on the revised Water Supply Act
(Waterleidingwet) of 1975.The principlestobeapplied in
the reorganization proper have been sufficiently clarified
in a number of rulings of the 'Raad van State'. According
to the authors, application of the articles on financial
compensation of former owners could lead to injustice
towards theclientsofthe latter.This can however possibly
be prevented byjudicious financial engineering. The final
outcome will depend on a reasonable approach byall
parties and/or the final rulings of the Courts of Justice.

