Reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening
in Noord-Holland

In de staatscourant van 3 juni 1981 is het
Koninklijk besluit van 23 april 1981,nr. 68,
gepubliceerd, waarbij beslist werd omtrent
het door provinciale staten van NoordHolland bij besluit van 22 mei 1978 vastgestelde reorganisatieplan, dat op grond
van artikel 19,eerste lid van de Waterleidingwet aan de Kroon ter goedkeuring
werd aangeboden.
Dit is de eerste maal dat een dergelijke
beslissing op de grondslag van het in 1975
herziene hoofdstuk III van de Waterleidingwet (reorganisatie van de openbare
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drinkwatervoorziening, Stb. 514) werd
genomen.
Niet alleen hierdoor, maar ook voor wat
betreft zijn inhoud, is deze beslissing van
groot belang.Het is dus passend om daaraan
in dit tijdschrift aandacht te besteden.
Totstandkoming van de beslissing
Zoals uit de hierboven vermelde tijdstippen
blijkt, heeft de voorbereiding van dit besluit bijna drie jaar geduurd. In deze
periode heeft de Raad voor de Drinkwatervoorziening overeenkomstig wettelijk voorschrift (artikel 19, tweede lid van de Waterleidingwet) over het plan en de daartegen
ingediende bezwaren advies aan de Minister
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
uitgebracht. Vervolgens zijn het plan en de
bezwaren, met dit advies, aan de Raad
van State, Afdeling voor de geschillen van
bestuur, aangeboden.
Blijkens het besluit is vervolgens, na de
openbare hoorzitting van de Afdeling op
10 april 1980, tussen deze Afdeling en de
Minister een briefwisseling ontstaan; de
Afdeling heeft namelijk tweemaal, op
18juni 1980 en op 5 maart 1981,geadviseerd. Omdat de in de Wet op de Raad
van State voorgeschreven procedure voor
beslissingen, die van het advies van de
Afdeling afwijken (zgn. 'contraire beslissingen') niet is gevolgd, staat vast dat het
tweede advies van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur — dat immers
in de vorm van een ontwerp-beslissing
pleegt te worden uitgebracht — letterlijk
is overgenomen.
De inhoud van de beslissing
De beslissing houdt in feite twee uitspraken in:

- de Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland wordt in
haar bezwaren niet ontvankelijk verklaard,
omdat zij niet kon worden aangemerkt als
eigenares van een waterleidingbedrijf
(alleen belanghebbende gemeenteraden en
eigenaren van waterleidingbedrijven kunnen
op grond van artikel 18, tweede lid, tegen
een reorganisatieplan bezwaren indienen);
— aan alle blijkens het reorganisatieplan
voorgenomen wijzigingen in de distributiegebieden voor de openbare watervoorziening wordt goedkeuring onthouden, behoudens aan de overgang van het distributiegebied van de NV Bussumse Waterleiding Maatschappij naar het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
(PWN). Dit laatste onderdeel werd overigens slechts goedgekeurd, omdat de
provincie Noord-Holland inmiddels de
aandelen van deze (particuliere) maatschappij had aangekocht en 'het in het
belang van de doelmatigheid moet worden
geacht, dat dit onderdeel van het reorganisatieplan voorshands in stand blijft'. De
reden voor deze terughoudende formulering
komt straks nog aan de orde.
Al met al zou een vergelijking met de
berg, die een muis heeft gebaard, voor de
hand liggen. Niettemin is, zoals ik al aangaf, de beslissing van bijzonder belang. Dit
belang komt in het bijzonder tot uitdrukking in de overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen.

Motiveringen van de beslissing
a. De studie van de Commissie Concentratie Nutsbedrijven
De gemeenten Amsterdam en Heemstede
hadden aangevoerd, dat met een beslissing
over reorganisatie zou moeten worden
gewacht, totdat de resultaten van deze
studie omtrent het vraagstuk van de
organisatie van de openbare nutsvoorzieningen bekend zouden zijn. De Kroon
overwoog laconiek 'dat daartoe onvoldoende aanleiding bestaat'. Deze korte
overweging wordt inmiddels ook door de
feiten gestaafd. Wat is immers het geval?
Het op 30 juni 1980 gepubliceerde rapport
over het door het organisatie-adviesbureau
Krekel, Van der Woerd en Wouterse
(KWW), op aanbeveling van de Commissie
verrichte onderzoek naar de mogelijkheden
tot concentratie van nutsvoorzieningen in
de sectoren gas, water en electriciteit had
van vele zijden, ook van de VEWIN,
ernstige kritiek gekregen. Het hoeft dan
ook geen verwondering te wekken, dat het
eindrapport van de Commissie, dat op
19 maart 1981 aan de Tweede Kamer werd
aangeboden, aanmerkelijk van de voorstellen van KWW afweek. Voor wat betreft

de openbare watervoorziening werd daarbij
in hoofdzaak aangesloten op de sinds de
totstandkoming van het nieuwe hoofdstuk
III van de Waterleidingwet in 1975 in gang
gezette ontwikkeling. Reeds dit feit rechtvaardigde de hierboven geciteerde overweging van de Kroon.
De Kroon was bij het nemen van haar
besluit over de reorganisatie van NoordHolland op 23 april 1981 nog niet bekend
met het regeringsstandpunt over dit
rapport. Dit 'eerste standpunt' is op 25 mei
1981 openbaar gemaakt. Het blijkt nu dat
de regering de overwegingen van de
Commissie betreffende de reorganisatie
van de openbare watervoorziening geheel
heeft overgenomen. De regering stelt in
hoofdstuk 4 van haar rapport het volgende:
'In overeenstemming met de aanbevelingen
van de Commissie dienen naar het oordeel
van de regering de provinciale besturen
in deze (reorganisatieplannen met name
aan de volgende onderwerpen aandacht
te schenken:
— de bereiding en de distributie van
drinkwater dienen organisatorisch te worden samengevoegd, zulks overeenkomstig
het reeds eerder bij de totstandkoming van
hoofdstuk III van de Waterleidingwet ingenomen regeringsstandpunt;
— tegen handhaving van bestaande horizontale integraties met energiedistribuerende bedrijven bestaat geen bezwaar, mits dit
een goede organisatie van de openbare
drinkwatervoorziening niet in de weg staat'.
{Aantekening: hier wordt verder verwezen
naar het hoofdstuk over de distributie,
waarin voor ons onderwerp vooral van
belang is dat als richtsnoer voor de
minimaal vereiste omvang van energie distribuerende bedrijven een aantal van tenminste 100.000 gecombineerde aansluitingen
wordt gegeven);
— 'voorzover het stadium van reorganisatie daartoe geschikt is, dient in WestNederland bij de voorbereiding van reorganisatieplannen het bundelen van eigendom en beheer van faciliteiten voor
winning en opslag in spaarbekkens van
oppervlaktewater en voor transport van
ruw water te worden overwogen'.
(Aantekening: dit doet nog herinneren
aan het zeer ver gaande voorstel van KWW
tot oprichting van een produktiebedrijf
'Westwater', dat hiermee overigens van de
baan is);
— 'voor wat betreft de bereiding en distributie van drinkwater dienen de bedrijven
te beschikken over adequate en bij voorkeur eigen laboratoriumfaciliteiten.
De provinciale besturen zullen hierop
gewezen worden'.
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b. Reorganisatie van het binnenlands
bestuur
Naar aanleiding van een door Amsterdam
gevoerd verweer oordeelt de Kroon: 'dat
geen termen aanwezig zijn om in dit
stadium rekening te houden met de gevolgen van een eventuele reorganisatie van
het binnenlands bestuur'. Een nadere
motivering van het standpunt ontbreekt.
Verstandig is dit standpunt overigens alleszins. Over het doorgaan van een opsplitsing
van Noord-Holland in twee provincies
bestaat nog veel onzekerheid. Het opschorten van een beslissing over reorganisatie van de openbare drinkwatervoorziening wegens nog niet geconcretiseerde
plannen op ander gebied — de reorganisatie van het openbaar bestuur — zou de
besliskracht van de Rijksoverheid in hoge
mate ondermijnen. Bovendien speelt, zoals
uit het vervolg van dit verhaal nog zal
blijken, een eventuele bestuurlijke opsplitsing een kleinere rol na de beslissing van
de Kroon dan in de aanvankelijke voornemens van de provincie, zoals aangegeven
in het ter goedkeuring aangeboden
reorganisatieplan.
c. Het solidariteitsprincipe
De Kroon verwerpt het door de provincie
aan het reorganisatieplan ten grondslag
gelegde solidariteitsprincipe, omdat het
geen steun vindt in de Waterleidingwet.
Een dergelijk principe behoort alleen te
worden meegewogen, voorzover het past
binnen het kader van de doelmatigheid,
die volgens artikel 16, eerste lid, van de
Waterleidingwet het doel behoort te zijn
van reorganisatieplannen.
Dit oordeel is voor het reorganisatieplan
van Noord-Holland van ver strekkende
betekenis geweest. Met een beroep op de
onderlinge solidariteit hadden provinciale
staten besloten, de openbare watervoorziening zoveel mogelijk in handen te leggen
van het Provinciale Waterleidingbedrijf.
Naast dit bedrijf zouden alleen de drinkwatervoorzieningen van Amsterdam en van
Hilversum (een enclave van het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland op Noordhollands gebied) in andere handen blijven.
Ook de van watervoorziening door Amsterdam afhankelijke distributiebedrijven in
de omgeving van die stad (Amstelveen en
Ouder-Amstel) zouden naar het PWN
overgaan.
Het mogelijk maken van waterlevering in
een uitgestrekt gebied tegen dezelfde voorwaarden en onder één tarief, ongeacht
plaatselijke of regionale verschillen in produktie- en distributiekosten, is dus volgens
de Kroon geen doorslaggevend argument
bij reorganisatie. De betekenis van dit
oordeel blijkt uit de overwegingen, die
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naar aanleiding van de tegen het plan
ingediende bezwaren worden gegeven.
d. De bezwaren van Amstelveen, OuderAmstel en. Heemstede
Deze bezwaren hadden betrekking op de
in het plan bedoelde overgang van de gemeentelijke distributiebedrijven van Amstelveen, Ouder-Amstel en Heemstede naar
het PWN, met handhaving van de levering
en gros door Gemeentewaterleidingen van
Amsterdam, voorzover en zolang dit door
het provinciaal bestuur noodzakelijk zou
worden geacht.
De Kroon overwoog:
'dat, met name gelet op het aantal aangesloten percelen, met de Raad voor de
Drinkwatervoorziening de integratie van
deze bedrijven in een groter geheel doelmatig moet worden geacht;
dat hieraan niet afdoet, dat de waterleidingbedrijven van Amstelveen en Heemstede thans met andere gemeentelijke nutsbedrijven een zogenaamde horizontale geintegreerde dienst vormen;
dat de adressanten er evenwel terecht op
wijzen, dat het plan, voor wat betreft hun
gemeenten, niet voldoet aan het daaraan
ten grondslag gelegde uitgangspunt van
het samenvoegen van produktie en
distributie;
dat blijkens de overgelegde ambtsberichten
deze waterleidingbedrijven in hoge mate
afhankelijk zijn van Gemeentewaterleidingen van Amsterdam;
dat de gemeente Amsterdam zich bereid
heeft verklaard tot distributie van drinkwater in Amstelveen en Ouder-Amstel, ook
met betrekking tot de ongeveer 600 percelen in het landelijke gebied van Amstelveen, welke thans door het PWN worden
verzorgd;
dat, aangezien de gemeente Amsterdam
zowel gemeten als ongemeten tarief kent,
het in Amstelveen gehanteerde meterstelsel
niet in de weg behoeft te staan aan een
overgang van het distributiebedrijf van
Amstelveen naar Gemeentewaterleidingen
van Amsterdam;
dat de gemeenschappelijke huisvesting van
het districtskantoor van het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland en het
Amstelveense gas- en waterbedrijf evenmin
van doorslaggevend gewicht kan worden
geacht;
dat Wij, alles bijeengenomen, van oordeel
zijn, dat de doelmatigheid eerder wordt

gediend door het overgaan van de waterleidingbedrijven van Amstelveen en OuderAmstel naar het distributiegebied van
Gemeentewaterleidingen van Amsterdam;
dal daarbij ook in aanmerking is genomen,
dat — mede gelet op hetgeen ter openbare
vergadering van de Afdeling, voornoemd,
namens de gemeente Amsterdam is verklaard — aannemelijk is, dat een zodanige
regeling zal worden getroffen, dat het de
gemeenteraden van Amstelveen en OuderAmstel mogelijk wordt gemaakt invloed
uit te oefenen ten aanzien van die onderdelen van het bedrijfsbeleid van Gemeentewaterleidingen van Amsterdam, welke
voor hen van belang zijn;
dat wat betreft het waterleidingbedrijf van
Heemstede, gelet op de eerder vermelde
technische afhankelijkheid van dit bedrijf
ten opzichte van Gemeentewaterleidingen
van Amsterdam, de wenselijkheid van toevoeging van eerstgenoemd bedrijf aan het
distributiegebied van het PWN evenmin is
komen vast te staan;
dat, gezien de ligging van het distributiegebied van het bedrijf van Heemstede,
opneming van dit bedrijf in de samen te
voegen distributiebedrijven van de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en
Haarlem mede in aanmerking komt en dat
een beslissing terzake in het kader van het
hierna te noemen plan ten behoeve van
laatstbedoelde samenvoeging dient te
worden genomen;
dat, gelet op het vorenoverwogene, goedkeuring dient te worden onthouden aan
het plan, in zoverre het beoogt de distributiebedrijven van Amstelveen, Ouder-Amstel
en Heemstede over te brengen naar het
PWN'.
Uit deze overwegingen zijn de volgende
conclusies te trekken, die van algemene
gelding kunnen worden geacht.
1. Een bedrijf met een omvang van 24.000
waterleidingaansluitingen, zoals Amstelveen,
kan voor het behouden van zelfstandigheid
er geen beroep op doen dat het een gecombineerd nutsbedrijf (in dit geval voor
water- en gasdistributie) is. Uit het hierboven aangehaalde regeringsstandpunt van
25 mei jl. volgt, dat een beroep daarop
onder de huidige omstandigheden niet kan
slagen, omdat in de energie-sector een
bedrijfsomvang van tenminste 100.000 gecombineerde aansluitingen wordt verlangd.
2. Aan samenvoeging van produktie en
distributie wordt een groot, en in dit geval
voor Amstelveen en Ouder-Amstel doorslaggevend gewicht toegekend. Dit is ook

