CoCoNut - adviezen over organisatiestructuur Nutsbedrijven veel
minder radikaal dan KWW - rapport

De ministers Van Aardenne en Ginjaar en
Staatssecretaris Koning, hebben op 19
maart jl. het rapport van de Commissie
Concentratie Nutsbedrijven (CoCoNut) aan
de Tweede Kamer aangeboden.
In de commissie, in juni 1978 ingesteld
onder voorzitterschap van de heer
W. J. Vergeer, zijn de gemeenten, de
provincies en de betrokken ministeries
vertegenwoordigd.
Het organisatie-adviesbureau Krekel, Van
der Woerd en Wouterse heeft op verzoek
van de commissie de mogelijkheden tot
concentratie van de nutsvoorzieningen in
de sectoren gas, water en electriciteit
onderzocht en op 30 juni 1980 gerapporteerd.
De Commissie Concentratie Nutsbedrijven
heeft naar aanleiding van dit rapport een
aantal aanbevelingen geformuleerd voor
het te voeren beleid inzake de concentratie
van nutsvoorzieningen, waarvan hier de
door EZ opgestelde samenvatting wordt
gepubliceerd.
De regering streeft ernaar nog in deze
kabinetsperiode een eerste standpunt over
het eindrapport van CoCoNut te bepalen.
Winning van oppervlaktewater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening
Teneinde een zo goed mogelijke benutting
van schaarse, in kwalitatief opzicht te prefereren grondstoffen te bevorderen en ter
verzekering van een doelmatige aansluiting
op het landelijke systeem van de waterhuishouding alsmede ter bevordering van
tariefegalisatie, is op langere termijn in
West-Nederland een bundeling van de
eigendom en het beheer van faciliteiten
voor winning en opslag in spaarbekkens
van oppervlaktewater en voor transport
van ruw water aan te bevelen. De eigendom van de gebundelde faciliteiten zou bij
de afnemende bedrijven kunnen berusten,
c.q. bij de belanghebbende provincies en
enkele grote steden. Voor de nabije
toekomst ligt een grootschalige aanpassing
van het infrastructurele systeem van ruwwatervoorziening niet in de rede.
Bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater en grondwater
Bereiding en distributie van drinkwater
dienen niet organisatorisch gescheiden te
worden. Bedrijven dienen op het niveau
van provincie, regio of grote gemeente
georganiseerd te worden. Voor wat betreft
winning en bereiding van drinkwater
dienen de bedrijven over meerdere produktiemiddelen en een voldoende reservevoorraad te beschikken. De bedrijven
dienen voorts te beschikken over adequate
en bij voorkeur ook eigen laboratoriumfaciliteiten.

Produktie en hoofdtransport van
electriciteit
Er dient een wettelijke regeling te komen,
op grond waarvan de centrale overheid
bevoegdheden krijgt om de hoofdlijnen van
het beleid in de sector electriciteit te
bepalen.
De centrale overheid legt deze hoofdlijnen
van haar beleid neer in een jaarlijks door
haar na nauw overleg met de bedrijfstak
vast te stellen electriciteitsplan.
In dit plan worden bepaald:
— aard, omvang, brandstofgeschiktheid en
locatie (binnen de lijnen van het Structuurschema Electriciteitsvoorziening) van de
nieuw te bouwen produktie-eenheden en
van de hoogspanningsverbindingen.
Hieronder valt ook de bepaling van het
aandeel van het vermogen dat gedecentraliseerd en/of met energiebesparende
methoden wordt gerealiseerd;
— de beleidsuitgangspunten voor de
brandstofvoorziening van de produktieeenheden (brandstofinzet en brandstofinkoop);
— de beleidsuitgangspunten voor optimalisering van de electriciteitsproduktie onder
afweging van exploitatiekosten, brandstofinzet en milieubelasting.
De centrale overheid krijgt de bevoegdheid
de eleetriciteitsproduktiebedrijven aanwijzingen te geven teneinde in het plan
noodzakelijk geachte produktie-eenheden
te realiseren.
Voorts dient de centrale overheid bevoegdheden te krijgen ten aanzien van de
belangrijke beheersaspecten van kernenergie-eenheden en ter stimulering van
nieuwe vormen van electriciteitsproduktie.
Toekenning van bovengenoemde bevoegdheden aan de centrale overheid laat de
bestaande wettelijke bevoegdheden van de
lagere overheden op het gebied van milieu
en ruimtelijke ordening onverlet.
De uitvoering van bepaalde onderdelen
van dit nationale beleid wordt gecentraliseerd en opgedragen aan de samenwerkende electriciteitsproduktiebedrijven,
de NV SEP. De huidige samenwerkingsovereenkomst van de SEP zal daartoe
gewijzigd moeten worden. Binnen de door
de centrale overheid geformuleerde beleidsuitgangspunten regelt de SEP:
— de optimalisatie van de electriciteitsproduktie (de regeling van de dagelijkse
inzet van de produktie-eenheden);
— de brandstofinzet;
— de aankoop van brandstof voor de
openbare electriciteitssector.
De SEP beheert tevens het hoofdtransport-

net en beschikt over een centraal ontwerpen bouwbureau dat de bouw van nieuwe
produktie-eenheden voorbereidt en begeleidt.
De produktiekosten, met inbegrip van de
brandstofkosten, van alle produktie-eenheden in de openbare nutssector worden
gepoold. De centrale overheid bepaalt de
principes van het poolingssysteem. De
SEP brengt de pooling tot stand.
Winning, produktie en hoofdtransport
van gas
De Commissie heeft zich niet beziggehouden met de organisatie van de winning
van aardgas en de daarvoor geldende
regelingen in de Mijnwet en de Mijnwet
Continentaal Plat.
Wat betreft het hoofdtransport van gas
dat verzorgd wordt door de Gasunie,
dienen de bestaande, nu in een privaatrechtelijke overeenkomst vastgelegde bevoegdheden van de minister van Economische Zaken t.a.v. de Gasunie in een
wettelijke regeling te worden vastgelegd.
Deze bevoegdheden betreffen:
— het tariefbeleid van Gasunie;
— het afzetbeleid van Gasunie;
— het inkoopbeleid van Gasunie;
— het investeringsprogramma van
Gasunie.
De minister dient tevens de bevoegdheid
te krijgen Gasunie op deze onderdelen van
het beleid aanwijzingen te geven, echter
met bepaalde waarborgen voor Gasunie
ingeval deze aanwijzingen leiden tot verliesgevende activiteiten.
Het is wenselijk dat Gasunie voor 100 %
eigendom wordt van de staat; in ieder
geval dient het 50%-belang van Shell en
Esso in Gasunie verminderd te worden,
zodat de staat de meerderheid van de
aandelen in handen krijgt.
In de Raad van Commissarissen van Gasunie dient ruimte geschapen te worden
voor één lid van provinciale en één lid
van gemeentelijke zijde.
Wat betreft de organisatie van de steenkolenvergassing beperkt de Commissie zich
in verband met het advies dat hierover
aan de voorlopige Algemene Energieraad
gevraagd is,tot de aanbeveling dat de
gasdistributiebedrijven, verenigd in de
VEGIN, betrokken dienen te worden bij
toekomstige activiteiten op het gebied van
steenkolenvergassing ten behoeve van de
openbare gasvoorziening.
De Commissie spreekt de hoop uit dat de
voorlopige Algemene Energieraad in haar
advies aandacht besteedt aan deze aanbeveling.
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Distributie van gas, water, electriciteit
en warmte
De distributie van gas, water, electriciteit
en warmte is primair een taak van de
lagere overheden.
Op grond van een wettelijke regeling
krijgen de provincies de taak om na overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal nutsplan op te stellen voor de
organisatie van de distributie. Dit plan
dient te worden goedgekeurd door de
ministers van Binnenlandse Zaken, van
Economische Zaken en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Bij het opstellen van hun plannen dienen
de provincies rekening te houden met de
bestaande organisatiestructuur en uit te
gaan van:
— een geïntegreerde benadering van de
verbruiker door samenwerking tussen
distribuerende bedrijven;
— waar mogelijk horizontale integratie
van energie distribuerende bedrijven;
— een kleine afstand tussen distribuerende
bedrijven en verbruikers, bv. door middel
van gedecentraliseerde verbruikerskantoren,
met name in landelijke gebieden;
— een bepaalde minimale omvang voor de
distribuerende bedrijven en voor de gedecentraliseerde verbruikerskantoren (richtsnoer: voor de bedrijven minimaal 100.000
en voor de verbruikerskantoren minimaal
10.000 gecombineerde aansluitingen);
— zoveel mogelijk samenvallende voorzieningsgebieden.
Voor wat betreft transport en distributie
van warmte verwijst de Commissie in de
eerste plaats naar het advies van de voorlopige Algemene Energieraad van 15
oktober 1980 over afval- en restwarmte
als energiebron.
Rekening houdend met haar aanbevelingen
ten aanzien van de organisatiestructuur
voor produktie en hoofdtransport van
electriciteit en voor distributie, acht de
Commissie het wenselijk dat warmte wordt
gedistribueerd door horizontaal geïntegreerde energie distribuerende bedrijven. In
stiuaties waarin de provincies het niet
mogelijk achten te komen tot horizontaal
geïntegreerde energie distribuerende bedrijven dienen zij in hun nutsplannen regelingen op te nemen om problemen voortvloeiend uit de vraag of in een bepaald
gebied gas of warmte moet worden gedistribueerd, te voorkomen.
Transport van warmte kan geschieden
hetzij door het warmte distribuerende
bedrijf, hetzij door de leverancier van
de warmte.
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Tarieven
De structuur van de tarieven, waartegen
gas, water, electriciteit en warmte wordt
geleverd aan eindverbruikers, dient bepaald
te worden door de centrale overheid. De
tariefstructuur dient zodanig te zijn dat
het zuinig gebruik van energie en water
wordt bevorderd. De marge voor de
energiedistributiebedrijven moet zo worden
geformuleerd dat deze bedrijven niet geremd worden in hun inspanningen om
energiebesparing te stimuleren en het
verbruik per aansluiting omlaag te brengen.
Water, electriciteit en warmte worden in
principe geleverd tegen een kostendekkend
tarief.
Het huidige systeem voor de bepaling van
de gastarieven kan gehandhaafd blijven.
De tarieven waartegen electriciteit wordt
geleverd aan grootverbruikers worden bepaald door de centrale overheid.
Het voorziene poolïngssysteem van produktiekosten moet zodanig worden opgezet
dat zo gelijk mogelijke tarieven voor kleinverbruikers resulteren. De overheid die
het electriciteit distribuerende bedrijf beheert, bepaalt deze tarieven, uiteraard met
inachtneming van de regels gesteld op
grond van de Prijzenwet. De centrale
overheid stelt algemene regels vast voor
de bepaling van de vergoeding die het
electriciteitsbedrijf geeft voor electriciteit
die van derden (buiten de nutssector)
wordt ingekocht. Uitgangspunt voor de
tarieven voor de levering van warmte door
het distribuerende bedrijf is dat de verbruikers van warmte geen hogere energielasten betalen dan verbruikers, waaraan
het distribuerende bedrijf niet via een
warmtenet energie levert.
De bevoegdheden die op het punt van de
tarieven naar het oordeel van de Commissie aan de centrale overheid moeten
worden toegekend, dienen in wettelijke
regelingen te worden neergelegd.
Bij het nemen van deze centrale maatregelen dient rekening te worden gehouden
met het inkomen van lagere overheden
uit openbare nutsvoorzieningen.

Gevolgen voor het personeel en de
werkgelegenheid
De aanbevelingen en met name de provinciale plannen voor de organisatie van
de distributie dienen in een zodanig tempo
gerealiseerd te worden dat geen gedwongen
ontslagen plaatsvinden. Vermindering van
werkgelegenheid dient voor zover mogelijk
gecompenseerd te worden door het inschakelen van de distribuerende bedrijven
bij voorlichtings-, adviserings- en andere
activiteiten op het gebied van energiebesparing.
In nauw overleg met vakorganisaties zullen

mede naar analogie met de gedragsregels,
zoals neergelegd in het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975,zorgvuldige procedures
en regels moeten worden vastgesteld die
bij deze reorganisatie in acht moeten
worden genomen. In de voorgestelde
nieuwe wetgeving moeten hiertoe bepalingen worden opgenomen.
Prioriteitsstelling bij de realisering
De eerste prioriteit heeft de totstandkoming
van de wettelijke regeling en de uitvoering
van de overige aanbevelingen inzake de
produktie en het hoofdtransport van
electriciteit waardoor tevens meer uniforme
tarieven in de electriciteitssector gerealiseerd worden.
Tweede prioriteit heeft het toekennen van
bevoegdheden aan de centrale overheid
ten aanzien van de tarieven en de tariefstructuur.
Derde prioriteit heeft de opstelling van
provinciale plannen voor de organisatie
van de distributie van gas, electriciteit,
water en warmte.
Vierde prioriteit heeft de herstructurering
van de Gasunie middels een wettelijke
regeling.
Vijfde prioriteit heeft de totstandkoming
van één bedrijf voor de winning van oppervlaktewater in West-Nederland.
Minderheidsstandpunten
Vijf leden van de Commissie hébben erop
gewezen dat de aanwijzing van de uitgangspunten van de organisatie van de
produktie en het hoofdtransport van
electriciteit in feite belangrijker is dan het
uitspreken van een voorkeur voor een
bepaald organisatiemodel. Zij hebben voorgesteld om een dergelijke keuze achterwege
te laten en om hoogstens aan te geven
welke modellen aan die gevonden uitgangspunten voldoen.
Winning van gas
Vier leden van de Commissie kunnen zich
niet verenigen met de aanbevelingen van
de Commissie t.a.v. de eigendomsverhoudingen en de samenstelling van de Raad
van Commissarissen van de Gasunie. Zij
wijzen erop dat KWW ingevolge de door
de Commissie zelf geformuleerde onderzoeksopdracht geen aandacht aan deze
punten heeft besteed en dat derhalve t.a.v.
deze punten geen diepgaande analyse van
de huidige eigendomsverhoudingen in Gasunie, mede in relatie tot de maatschap
NAM-DSM en de NAM, en van de
wenselijkheid en de consequenties van het
aanbrengen van wijzigingen daarin bij de
enkele beraadslagingen die de Commissie
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aan deze punten heeft gewijd, ter tafel
heeft gelegen.
Zij menen dat alleen al om deze redenen
de Commissie zich had moeten onthouden
van het doen van uitspraken op dit punt.
Ook inhoudelijk willen zij nog op het
volgende wijzen:
indien zoals de Commissie aanbeveelt, een
wettelijke regeling tot stand komt op grond
waarvan de minister van Economische
Zaken, naast de bevoegdheden die deze nu
reeds heeft t.a.v. Gasunie, tevens de bevoegdheid krijgt om Gasunie aanwijzingen
te geven, mag verondersteld worden dat de
minister voldoende mogelijkheden heeft
om ervoor te zorgen dat zijn beleid daadwerkelijk door Gasunie wordt uitgevoerd.
Realisering van een meerderheidspositie
voor de staat is daarvoor niet noodzakelijk,
laat staan een 100 %-belang.
Slotopmerking
Reeds vele commissies hebben zich over
het vraagstuk van de concentratie van
nutsbedrijven gebogen, echter steeds één
nutssector beschouwend.
De Commissie Concentratie Nutsbedrijven
is de eerste commissie die zich met de drie
nutssectoren gas, water en electriciteit
heeft beziggehouden.
De Commissie spreekt de hoop uit dat nu
een integraal onderzoek van de drie
sectoren heeft plaatsgevonden, dit aanleiding mag zijn voor een daadwerkelijke
reorganisatie van deze sectoren, die naar
haar oordeel noodzakelijk is teneinde ook
in de toekomst in Nederland over een
goede voorziening van gas, water en
electriciteit te kunnen beschikken, aldus
de samenvatting van het rapport door EZ.
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18-20 mei 1981, Amsterdam
8e Arbeitstagung Int. Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke
im Rheineinzugsgebiet

Eenschone Rijn,
gezondheid heeft voorrang
Onder dit motto houdt de IAWR van 18 t / m 20 mei 1981 haar achtste
Arbeitstagung, in de Koepelzaal van het Sonesta Hotel (voorm. Lutherse
kerk) te Amsterdam.

Het programma luidt:
18 mei 1981, 13.45 uur:

Na begroetingen door ir. C. van der Veen en
drs. R. J.de Wit, Commissaris van de Koningin
in
Noord-Holland
Opening door minister dr. L. Ginjaar
Bericht zur Lage, door dipl.ing. H. Winter
Oekosysteme der Nordsee: Belastung durch
menschliche Einwirkungen door prof. dr. H. Bick
Het IJsselmeer als bron voor de drinkwatervoorziening, door C. Sprey.

19 mei 1981, 9.00 uur:

Neue Entwicklungen der Rheinwasserqualität, door
prof. dr. H. Sontheimer en dr.-ing. W. Kühn
Organische Spurenstoffe im Rheinwasser, door
dr. ir. A. P. Meijers
Untersuchung über die mutagenen Eigenschaften des
Rheinwassers, door dr. C. L. M. Poels
Die Eutrophierung der Gewässer im Rheineinzugsgebiet, insbesondere des Usselmeeres: Probleme
und Lösungsmöglichkeiten, door ir. W. H. Barentsen
Möglichkeiten und Grenzen des Gewässerschutzes
in der Schweiz, door dr. R. Pedroli
Erste Erfahrungen mit dem Abwassergabengesetz,
door Ministerialdirektor P. Menke-Glückert
Die Sanierung des Rheins und der übrigen Oberflächengewässer in den Niederlanden, door ir. G. Blom
Aktivitäten der niederländischen Industrie bei der
Sanierung von Abwassereinleitungen, insbesondere
im Rotterdamer Raum, door ir. J.J. Verhoog

Op woensdag 20 mei worden excursies georganiseerd naar de nieuwe
voorzuiveringsinstallatie van WRK II! te Enkhuizen, naar het Rotterdamse
waterzuiveringsbedrijf te Kralingen en naar Almere en Lelystad in de
Flevopolder.
De kosten bedragen f 200,—, exclusief de excursies.
Nadere inlichtingen en aanmelding: IAWR, Postbus 8169, 1005 A D Amsterdam
Tel. (020) 5802333

