Reorganisatie vandeopenbaredrinkwatervoorziening indeprovincieUtrecht

'Uithuilen en opnieuw beginnen' mag welals
motto gelden bij het Koninklijk Besluit van
5 april 1984,no. 28,datop 12juni 1984inde
Staatscourant no. 112werd bekendgemaakt.
Het gaat hier om het reorganisatieplan,
vastgesteld door Provinciale Staten van
Utrecht op 16januari 1980,waaraan bij
voormeld Koninklijk Besluit om formele
redenen goedkeuring werd onthouden.
Wie over het reorganisatie-gebeuren wijzer
wil worden, zal tevergeefs dit Koninklijk
Besluit raadplegen. De procedurele valkuil,
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waarin het Utrechtse reorganisatieplan is
terechtgekomen, moge echter strekken tot
waarschuwing, zodat de treurige feiten zich
niet behoeven te herhalen.
Korte voorgeschiedenis
Op 30 november 1978 boden gedeputeerde
staten van Utrecht aan ProvincialeStaten een
ontwerp van een plan tot reorganisatie van de
openbare drinkwatervoorziening aan, dat
ertoe strekte de vijf in die provincie
werkzame waterleidingenbedrijven samen te
voegen in het grootste van die bedrijven, het
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
(WMN). Provinciale Staten weken evenwel
bij hun besluit van 26 maart 1979af van dit
ontwerp en stelden een reorganisatieplan
vast dat er in grote trekken op neerkwam dat
de eigenaren van de betrokken waterleidingbedrijven in onderling overleg tot samenwerking dienden te geraken, waarbij er
echter van de vijf bedrijven ten hoogste twee
over zouden mogen blijven.
In overeenstemming met een advies van de
Raad voor de Drinkwatervoorziening
berichtte de toenmalige Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan het
provinciaal bestuur, dat een dergelijk plan
zijns inziens niet voldeed aan het voorschrift
van artikel 21, tweede lid van de Waterleidingwet, dat in het plan voor elk
distributiegebied de rechtspersoon moet
worden aangewezen, op wiedat distributiegebied zal overgaan. Met andere woorden,
men zou in het plan een beslissing
daaromtrent niet aan de eigenaren van de
betrokken waterleidingbedrijven mogen
overlaten. Provinciale Staten van Utrecht
hebben daarop bij besluit van 16januari 1980
hun besluit gewijzigd indier voegedat zij
alsnog een plan vaststelden dat overeenkwam
met het door Gedeputeerde Staten in 1978
voorgestelde ontwerp-plan, dus:één bedrijf.
WMN, voor de gehele provincie. Dit plan

werd op 29januari 1980aan de Kroon ter
goedkeuring aangeboden.
Bezwaren tegen het plan
Tegen het plan werden, zoals te verwachten
viel, bezwaren aangetekend door de
eigenaren van de vierop te heffen waterleidingbedrijven en de betrokken gemeentebesturen, namelijk Amersfoort, en IJsselstein,
mede namens hun gemeentelijke waterleidingbedrijven, de particuliere bedrijven
NV Waterleidingmaatschappij 'Rhenen' en
de NV Bronwaterleiding 'Doorn' en de
gemeenten Rhenen en Doorn. Zij hadden
namelijk ook reeds eerder tegen het
ontwerp-plan van GS bezwaar gemaakt.
Hun bezwaren kwamen in hoofdzaak op het
volgende neer.
a. Provinciale Staten waren op 16januari
1980 onbevoegd om het door hen op
26 maart 1979vastgestelde plan te wijzigen
danwei te vervangen door een ander plan.
b. Onvoldoende was aangetoond, dat
samenvoeging van waterleidingbedrijven de
doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorzieningzou bevorderen. Uit dien hoofde
waren zijzowel tegen het plan van 1979 (ten
hoogste twee bedrijven) als tegen dat van
1980 (één bedrijf).
De beslissing vande Kroon
De Kroon achtte het hierboven onder a.
genoemde bezwaar gegrond; Provinciale
Staten hadden, zolang over een reorganisatieplan nog niet door de Kroon was beslist,
niet de bevoegdheid om tot wijziging van dat
plan ofvaststellingvaneen nieuw planoverte
gaan. Aan het op 16januari 1980 vastgestelde
reorganisatieplan werd dus goedkeuring
onthouden. Aan een beoordeling van de
onder b. aangeduide argumenten kwam de
Kroon niet toe.
De overwegingen van de Kroon luidden als
volgt:
'dat Onze toenmalige Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne niet met
toepassing van het daaromtrent gestelde in
artikel 18,eerste lid der wet tot publikatie in
de Nederlandse Staatscourant is overgegaan
onder mededeling van de mogelijkheid tot
indienen van bezwaren, doch zijn tegen het
plan bestaande bedenkingen bijschrijven van
4 oktober 1979 aan de Gedeputeerde Staten
heeft kenbaar gemaakt en dit college heeft
uitgenodigd alsnog een plan in te dienen, dat
aan de wettelijke eisen voldoet;
dat evenwel, zoals in de bezwaarschriften
wordt uiteengezet, de Waterleidingwet niet
voorziet in de mogelijkheid dat Provinciale
Staten, hangende de goedkeuringsprocedure
alsbedoeld inartikel 18,totwijzigingvan het
plan of vaststelling van een nieuw plan
overgaan;
dat genoemde wetinartikel 17,derde lid,een
bepaling kent, welke inhoudt, dat, indien

Provinciale Staten niet binnen de krachtens
het tweede lid van dit artikel geldende
termijn een beslissing hebben genomen.
Onze Minister beslist;
dat voor Onze toenmalige Ministervan
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, ook
indien hijvan meningwas,dathet ingediende
plan niet geheel voldeed aan de in de wet
omschreven vereisten voor de inhoud van
een dergelijk plan, ingevolge artikel 18,
eerste lid, slechts de mogelijkheid openstond
tot publikatie van het desbetreffende plan in
de Nederlandse Staatscourant over te gaan
onder mededeling dat gelegenheid bestaat
tot het indienen vanbezwaren tegen dat plan,
waaromtrent vervolgens door Ons had
kunnen worden beslist;
dat het zonder meer terzijde leggen van
voormeld plan ten einde Provinciale Staten—
na afloop van determijn alsbedoeld inartikel
17, tweede lid, der wet - in de gelegenheid te
stellen een ander plan vast te stellen, een
doorkruising betekent van de inde wet
neergelegde met waarborgen omgeven
procedure;
dat in de bezwaarschriften er terecht op
wordt gewezen, dat voor het gewijzigd
vaststellen van het plan na afloop van dein
artikel 17, tweede lid, bedoelde termijn.
zonder dat de artikelen 16,tweede lid,en 17,
eerste lid, opnieuw zijn toegepast, in het
stelsel van de wet geen plaatsis;
dat de omstandigheid dat Provinciale Staten
bij hun besluit van 16januari 1980het plan
hebben vastgesteld overeenkomstig het
ontwerp zoals dit door Gedeputeerde Staten
aanvankelijk in procedure wasgebracht en
dat belanghebbenden van het voornemen tot
de wijziging in kennis zijn gesteld, aan het
vorenstaande niet afdoet;
dat een en ander leidttotdeconclusiedat aan
het thans voorliggende plan, wat ook zijvan
de tegen de inhoud van dit plan ingediende
bezwaren, wegens de daaraan klevende
formele gebreken, goedkeuring dient te
worden onthouden;
dat overigens de vraag of al dan niet aan het
aanvankelijk op 26 maart 1979 door
Provinciale Staten voorgestelde plan
goedkeuring zou kunnen worden verleend in
dit geschil buiten beschouwing moet worden
gelaten, aangezien de in artikel 18,eerste lid.
voorgeschreven procedure om tot de goedkeuring te geraken ten aanzien van dit plan
niet is gevolgd.'
Gevolgen vande beslissing
Het meest voor de hand liggende gevolg van
deze beslissing zou zijn, dat het op 26 maart
1979 door Provinciale Staten vastgestelde
reorganisatieplan alsnog aan de Kroon ter
goedkeuring zou moeten worden
aangeboden; het plan van 16januari 1980
moet immersopgrond vandezebeslissingals
niet bestaand worden aangemerkt.
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D e k a n s dat het plan uit 1979 goedkeuring
zou k u n n e n verwerven moet evenwel uiterst
gering w o r d e n geacht; zoals hierboven reeds
w e r d aangegeven voldoet het plan niet aan de
eis van artikel 2 1 , tweede lid van de Waterleidingwet, dat in het plan de rechtspersonen
m o e t e n worden aangewezen o p wie de
o n d e r s c h e i d e n distributiegebieden overgaan.
O p d e z e wijze zou dus, om een goedgekeurd
reorganisatieplan te verwerven, de niet
t o e g e l a t e n 'wegverkorting' worden afgestraft
d o o r een gedwongen omweg. Pas na afkeuring
van het plan uit 1979 zou er vrijheid zijn om
e e n nieuw plan te m a k e n waaraan in dit geval
geen formele gebreken zouden kleven.
Briefwisseling met de Afdeling voor
geschillen van bestuur van de Raad van State
heeft evenwel uitgewezen, dat dié
c o n s e q u e n t i e niet behoeft te worden
g e t r o k k e n . H e t staat, naar het oordeel van de
Afdeling, het provinciaal bestuur vrij om
t h a n s het plan van 1979 te vervangen door
e e n nieuw plan, mits de gehele procedure, die
d a a r t o e moet leiden, dus vanaf artikel 16,
t w e e d e lid, van de Waterleidingwet, wordt
gevolgd. Dat nieuwe plan zal dus, naar valt
aan te n e m e n , tevens de intrekking van het
plan van 1979 m o e t e n bevatten.
Afgezien van die procedurele kwesties moet
het toch voor ieder aanmerkelijk bevredig e n d e r w o r d e n geacht, als de reorganisatie
van de o p e n b a r e watervoorziening in de
provincie Utrecht opnieuw kan worden
b e o o r d e e l d naar huidige inzichten, zonder
d a t m e n zich in enig opzicht aan uitspraken in
h e t verleden g e b o n d e n behoeft te achten.
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cho|EED
Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO)
Verschenen CHO-publikaties
Verslagen en Mededelingen
The role of thehydrology in the United Nations
Water Decade (no. 30)
In dit nummer isopgenomen de verslaggeving
(in het Engels) van de in april 1983 gehouden
40e Technische Bijeenkomst van de CHO met als
thema de rol van de hydrologie in de Internationale
Water Decade.
Aan deze bijeenkomst werkten mee ir.P. Santema
en ir. A. R. Bergen (RIVM), ir. G. Santing.
alsmede dr. G. F.J. Jeurissen (DGV). ir.
N. A. Ameszen ir. F.J. H. Dirks (Iwaco) en
ir. R. G. Campen en drs. E. J. Wedman (DHV).
Planvorming regionaal waterbeheer
Het verslag van de op 27 en 28 maart 1984
gehouden 4 IeTechnische Bijeenkomst van de
C H O wordt in het Nederlands opgenomen in
no. 32 van de Serie Verslagen en Mededelingen.
Daarin zullen niet alleen de voordrachten aan de
orde komen, maar ook de vier cases (Drenthe,
Noord-Holland, West-Brabant en IODZH), die
tijdens de discussies op de eerste dag centraal

hebben gestaan, alsmede een samenvatting van de
gevoerde discussies.
Een. in het Engels gesteld, samenvattend verhaal
wordt toegevoegd.
Rapporten en Nota's vande CHO
Voorlopig overzicht van de inventarisaties waarin
grondwater (kwaliteits-)modellen voorkomen of
hiermee in verband staan
Dit voorlopig overzicht (samensteller ing.J. C.
Hooghart, Bureau CHO) iseen vervolg van het in
1983 verschenen verslag van de 3e CHO-studiebijeenkomst over: Grondwaterkwaliteit in relatie
met onderzoek en beleid. Het isopgenomen als
no. 12a in de CHO-serie Rapporten en Nota's.
Het overzicht pretendeert niet volledig te zijn.
Mogelijke aanvullingen op dit overzicht worden
met belangstelling tegemoet gezien.
Van het Colloquium van de Contactgroep Grondwatermodellen over 'Aspecten van grondwatermodellering', gehouden op 11april 1984 te Ede
komt geen verslaggeving inde Serie Rapporten en
Nota's.
Overzicht Publikaties 1983 op hydrologisch en
waterhuishoudkundig gebied vandiversebijde
CHO aangesloten instellingen (176 pagina's)
Ook oudere jaaroverzichten zijn nog in beperkte
mate voorradig.
Overzichten van recentelijk binnengekomen
publikaties op hydrologisch en waterhuishoudkundiggebied(resp. 2ehalfjaar 1983en lehalfjaar
1984)
De overzichten betreffen publikaties, rapporten
etc. binnengekomen bij:
—het Nationaal Comité voor het Internationaal
Hydrologisch Programma (IHP);
—de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
T N O (CHO-TNO);
- het KNMI;
- de Stichting IIASA (Nederland).
Driemaandelijks Hydrologisch Overzicht (DHO)
Uitgave Contactgroep Archivering en Automatische verwerking van hydrologische gegevens
TNO (CAA);de uitgave verschijnt reedsvanaf het
vierde kwartaal van 1977. In het overzicht wordt
het verloop van enkele belangrijke hydrologische
grootheden, voor een geselecteerd aantal meetpunten in Nederland, opgenomen.
Regelmatig worden, als bijlage, bij de overzichten
bepaalde nota's, rapporten etc.gevoegd zoals:
1983-2: Maandoverzicht van het weer in
Nederland;
een uitgave van het KNMI (juli 1983).
1983-3: Presentatievormen grondwatergegevens;
uitgave van het Archief van Grondwaterstanden
DGV-TNO.
1983-4: Artikel over Waterkwantiteitsmeetnetten in beheer bij Rijkswaterstaat.
(Jaarabonnement ƒ 2 0 - i n c l . 4 % % BTW).

Komende bijeenkomsten van de
CHO-TNO
4e CHO-studiebijeenkomst insamenwerking met
Studiegroep Hupselse Beek met als thema:
'Vergelijking van modellen voor het onverzadigde
grondwatersysteem en verdamping' (24-10-1984)
De aanleiding tot het houden van deze 4e Studiebijeenkomst isde ontwikkeling van diverse
geïntegreerde hydrologische modellen door een
aantal diensten en instellingen. Voor dit doel zijn
unieke reeksen meetgegevens van het Proefgebied
Hupselse Beek gebruikt.
Het doel van de bijeenkomst isom de betrokken
modellen te vergelijken en de toepassingsmogelijkheden ervan aan te geven.
Deelname aan deze studiedag, die op 24 oktober
1984 in het Cultureel- en Congrescentrum 'De
Reehorst' te Ede wordt gehouden, vindtplaats op
uitnodiging.

De dagstaat onder leidingvan ir.P.M.M. Warmerdam (LH), voorzitter van de Studiegroep Hupselse
Beek.
Colloquium Studiegroep Statistiek inde hydrologie
CHO- TNO. metals centraatonderwerp Meetneten
-optimalisatie
In samenwerking met het secretariaatsbureau van
de CHO wordt door de Studiegroep Statistiek in
de hydrologie op 21 november op de TH-Delft
(Afd. der Civiele Techniek) dit colloquium
(dagleider ir. P. v. d. Kloet, TH-D) georganiseerd.
De bedoeling van dezedagisom deinformatie die
bestaat met betrekking tot recente ontwikkelingen
en toepassingen op het gebied van statistische
technieken bij het opzetten en verbeteren van
meetnetten op waterkwantiteits- en waterkwaliteitsgebied door te geven, en tevens na te
gaan welke behoeften er bij de hydrologen/waterbeheerders op dit terrein leven. Deze bijeenkomst
moet worden gezien alseen aanvulling op de dag
die onlangs (9 mei) door de Sectie voor Waterbeheer van het KIvI werd gehouden. Aanmelding
tot deelname aan dit colloquium kan tot 1 oktober
a.s. plaatsvinden bij het CHO-secretariaatsbureau;
kosten voor deelname bedragen ƒ 25,—.
Het voorlopige programma ziet er alsvolgt uit:
Opening door voorzitter van de Studiegroep.
ir. J. Kooijman (DGV-TNO).
Inleiding op de dag, door ir. P.van der Kloet
(TH, Civiele Techniek).
'Doelstelling en criteria voor meetnetten', door
drs. E. Romijn (Dienst Waterbeheer Gelderland).
'Algemene principes en toepassingen van
ruimtelijke interpolatiemethoden', door prof. dr.
P. A. Burrough (RUU).
'Gebruik van grondwaterstandwaarnemingen bij
het regionaal geohydrologisch onderzoek van de
Utrechtse Heuvelrug', door ir. M.J. H. Pastoors
(RIVM).
'Beoordeling van een bestaand meetnet met
behulp van Kriging-methode',door ir.P.R. Defize
(IWIS-DGV-TNÖ).
'Meetnetstudies met neerslagmodellen', door
dr. ir. Ph. Th. Stol (ICW).
'Optimalisatie van bemonsteringsfrequenties
waterkwaliteit', door ir. T. Schilperoort (WL).
'Gebruik van regressiemethoden voor het bepalen
van de nauwkeurigheid in het oppervlaktewatermeetnet', door ir. J. W. van der Made (RWS.
W&W).
42e Technische Bijeenkomst van de CHO-TNO.
georganiseerd insamenwerking met de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en de Nationale
Werkgroep Rioleringen en waterkwaliteit (NWRW)
De eerstvolgende CHO-Technische Bijeenkomst
zal op 16en 17april 1985 in Lelystad worden
gehouden en heeft als thema 'Water inde stad'.
Sinds de in 1977 gehouden Technische Bijeenkomst 'Verstedelijkingen waterhuishouding'
hebben zich verschillende nieuwe ontwikkelingen
op het terrein van de waterhuishouding in het
stedelijk gebied voorgedaan. Aanleiding tot het
houden van deze technische dagen isonder meer
om een samenhangende presentatie te geven van
nieuwe ontwikkelingen op het terrein van onder
andere:
- de neerslag en de neerslag-inlooprelaties;
- vuiluitworp regenwaterriolen;
- overstorten gemengde stelsels;
- reductie van vuiluitworp door randvoorwaarden
en mineralisatie;
- on-line beheersing/sturing van rioolstelsels;
- de reactie ontvangend water.
Verder zal aandacht worden besteed aan
planvorming waterbeheer inde stad. aan de
functies van het stedelijk water, aan het
waterkwantiteitsbeheer gemeente/waterschap, en
een aantal aspecten rondom de grondwaterbeheersing in de stad, etc.
Het geheel zal worden afgesloten met demonstra-

