Hoofdstuk IIIvandeWaterleidingwet heroverwogen
Beschouwingen rond de reorganisatie vandeopenbare watervoorziening
Voordracht ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
te
Groningen.

Samenvatting
Dereorganisatie van deopenbare watervoorziening blijft nodig. Dit ondanks het
zuiniger verbruik en de lagere ramingen
v
an het toekomstig verbruik. En ondanks
het feit dat de meeste infrastructurele
Werken al zijn uitgevoerd. De grond voor
d
eze stellingname is gelegen in de zwaarder
geworden zorg voor de kwaliteit vanhet
Water (vanaf de bron tot aanen voorbij
het punt van levering) en in de ingewikkelder geworden afweging van belangen.
Dit pleit voor eenverzwaring van deeis
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an
minimale bedrijfsgrootte, vooral voor
&"°iKlwaterbedrijven.
Daarom blijft de eerste doelstelling van
ue reorganisatie: de opheffing van de
Kleine bedrijven en het stichten van bedrijen rJie w e j goed z j j n toegerust, zowel wat
^etreft de leiding, de deskundigheid van
de
staf, alswat betreft het beschikken
ver toereikende bedrijfsmiddelen waartoe
eker ookeeneigen laboratorium moet
w
°rden gerekend. Door de geringerebenuttig vandereeds gemaakte werken zal
e
bedrijfseconomische doelmatigheid aan
oelang winnen.
Tvv

eede doelstelling blijft de verbetering
de samenwerking tussen de bedrijven
bv
- deversterking van de behartiging
an
het belang van de drinkwatervoor'ening. Daarbij moet aan de bestaande
~arnenwerking binnen de bedrijfstak een
e'e betekenis worden toegekend. Hetis
et
name de verantwoordelijkheid vande
uieenten om deze samenwerking teberderen en daarover in het openbaar vertv
voording af te leggen; temeer waar het
°vinciaal bestuur steeds meer taken
ugt. Aanbevolen wordt de gemeentelijke
^aak nadere inhoud te geven in het licht
atl
deze ontwikkelingen.
atl

f actievere rol voor de provincies wordt
Pleit bij het bevorderen van de samenrking tussen zelfstandige bedrijven. Een
e
d functionerende samenwerking kandan
e
formele reorganisatieplannen vande
vincie worden opgenomen. Hetopsêen van reorganisatieplannen zonder dat
araan eenonderzoek naar de mogelijken van samenwerking is voorafgegaan
'f daarom worden afgewezen. Pasbij
' e ken onmogelijkheid van samenwerking
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is ingrijpen bijvoorbeeld door het opleggen
van samenvoeging van bedrijven verantwoord. Reorganisatie dient meer te worden
gezien alseenontwikkelingsactiviteit dan
als hetopleggenvanstructuren van boven af,
die niet aansluiten aan de werkelijkheid.

voorzieningen, over welk onderzoek onlangs werd gerapporteerd aan het parlement en waarover de regering haar standpunt nog moet bepalen. Dit alles lijkt mij
voldoende grond om het hoeen waarom
van hoofdstuk IIIte heroverwegen.

Geconcludeerd wordt dat de ratio van
hoofdstuk III vandewaterleidingwet onverkort blijft bestaan.

1. Ontwikkelingen binnen de
bedrijfstak

Na het uitbrengen vanhet advies vande
zgn. commissie Vergeer iser alle reden
om diereorganisatie met voortvarendheid
ter hand te nemen.
Inleiding
Ook in dejaren zestig wasde reorganisatie
van de openbare watervoorziening een
actueel onderwerp. Tijdens de voorbereiding van het eerste structuurschema, dat
voor de drink- en industriewatervoorziening, groeide het besef dat vorming van
grote bedrijven een noodzakelijke voorwaarde wasvoor de veiligstelling op lange
termijn van deze voorziening. Immers:
alleen grote bedrijven meteen flink financieel draagvlak, een goede leiding en deskundig personeel zouden in staat zijn de
grote werken, die flink ingrijpen in de
waterhuishouding en de ruimtelijke ordening, voor te bereiden ente exploiteren en
het belang van de drinkwatervoorziening
op hetjuiste niveau te behartigen. Toen
werd gedacht aan eenof twee bedrijven
per provincie. Ter bevordering van de
doelmatigheid van de voorziening werd
hoofdstuk III ontworpen waardoor de
provinciale besturen, inmiddels vanaf 1975,
de bevoegdheid hebben reorganisatieplannen optestellen. De belangrijkste elementen in die plannen zijn: deverdeling van
het provinciaal gebied in voorzieningsgebieden, het aanwijzen vaneen metdie
voorziening te belasten bedrijf, eventueel
leveringsplichten en samenwerking op
nader aan te geven terreinen.
Inmiddels schrijven wede jaren tachtig.
Hoe staat het thans met de noodzaak van
reorganisatie ? Er issedert de jaren zestig
zoveel gebeurd dat hetzinvol isdie vraag
te stellen. De economische ontwikkeling is
anders verlopen dan toen werd aangenomen, hetgeen gevolgen voor de verbruiksontwikkeling heeft gehad. Ookwerden de
ramingen voor hetwaterverbruik inhet
jaar 2000 belangrijk bijgesteld met ingrijpende gevolgen voor dete bouwen infrastructurele werken. Ook zijn de opvattingen
over organisatie en bestuur gewijzigd. Er
is eenbegin gemaakt met detoepassing van
hoofdstuk III. Andlast but not least, in
de jaren zeventig werd een onderzoek ingesteld naar de organisatie van de nuts-

1.1. De toekomstverwachting
Het eerste structuurschema werd geschreven aan het eind van dejaren zestig. Nu
weten wedat dieperiode een periode van
ongekende groei was, waarin het geloof
aan groei en vooruitgang onwankelbaar
was. Hoe geheel anders zijn nu de toekomstverwachtingen. Ik maak een vergelijking tussen toen en nu terzake van
enkele uitgangspunten voor deraming van
de toekomstige verbruiken.
Toen werd geloofd in een algehele voortzetting van deeconomische groei en ontwikkeling naar een postindustriële maatschappij. Nu wordt een lagere groei als
realiteit ervaren en groeit het inzicht dat
met een structurele aanpak gewerkt zal
moeten worden aan het herstel van de
economische groei op lange termijn.
Toen werd geloofd, althans stilzwijgend
aangenomen, dat de industrialisatie zich
vooral zou afspelen in grote agglomeraties
zoals zeehavens. Thans isde noodzaak van
innovatie vande industrie en aanpassing
aan deinternationale herverdeling vande
produktie bezig door te dringen en wordt
weer de nadruk gelegd op kleine bedrijven.
De toepassing vande chip zal grote invloed hebben op nieuwe proüuktieactiviteiten.
Toen werd geloofd in toekomstige lage
energieprijzen, mede onder invloed vande
ruime toepassing van kernenergie. Nu is
een zeer hoge prijs van energie een feit en
ontmoet de kernenergie in veel kringen
weerstand. Het is thans nodig om op
energie te besparen en nieuwe energiebronnen te ontwikkelen.
Toen werd een bevolking van 18 miljoen
aan het eind vandeeeuw verwacht. Thans
verwacht meneenstabilisatie van hetinwonertal met een differentiatie van leefstijlen enleefgewoonten met wijzigingen
in het consumptiepatroon, verstoring van
de arbeidsmarkt, e.d.
1.2. Het industrieel waterverbruik
Uiteraard hebben deeconomische ontwikkelingen hun uitwerking op de bedrijfstak,
met name op het verbruik, niet gemist. Een
daling van het industrieel waterverbruik
werd geregistreerd.
Een duidelijk bewijs van aanpassing van
de industrie aan nieuwe omstandigheden
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gebracht. Het is niet toevallig dat de
politiek zich thans weer interesseert voor
de tariefstelling van de nutsbedrijven.

— deraming van het totale verbruik in
het jaar 2000isteruggebracht van 4.000
naar 2.550

Eerste conclusie:

— het aandeel van de openbare voorziening daarin isteruggebracht van 3.000
naar 1.950
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— het grondwaterverbruik in het jaar 2000
niet aan de grens van demaximale winning komt maar daar nog even onder
blijft
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— hetverbruik van drinkwater dat uit
oppervlaktewater isbereid niet langer op
1.700 wordt geraamd maar slechts op700.
Dat betekent dat er geengroei isvan 300
naar 1.700 maar eengroei van 300 naar
700(van 1970naar het jaar 2000).
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Afb. 1 - De ontwikkeling van het industrieel
waterverbruik.

geeft afb. 1.Daarin ziet men het effect van
het bewust streven naar meer verantwoord
verbruik. 'Weeswijs met water' heeft effect
gehad. Men ziet het effect van detoegenomenwaterprijs, van deinvoering van de
wet verontreiniging oppervlaktewater en
van de druk op derendementen in het
algemeen. Dezevermindering is vooral
bereikt door toepassing van andere technologieën en door herverbruik van water.
Een duidelijker illustratievan het effect
van overheidsmaatregelen en van dewerking van deprijselasticiteit is nauwelijks
denkbaar. (Voor het energieverbruik kan
men eensoortgelijke ontwikkeling verwachten).
Zo hadden de opstellers van het Rapport
van deClub van Romezich de correctie
op de ontwikkeling voorgesteld.
Leerzaam is degrafiek ook omdat hij
toont hoe mutaties optreden diehet gevolg
zijn van nieuwetechnieken en niet zijn te
voorspellen. In aanmerking nemende dat
thans opgrote schaal innovatie wordt
bepleit en dat verschuivingen in het nationaal pakket zullen optreden wordt gesteld
dat ook nu het ramen van een toekomstig
verbruik een vermetele ondernemingis.
1.3. De gewijzigde raming van het
toekomstig waterverbruik
Niet alleen de industriële verbruiken
worden thanslager geraamd, ook het huishoudelijk verbruik per hoofd van debevolking wordt thans lager gesteld. De
verschillen inramingen van deverbruiksontwikkeling zijn in afb. 2weergegeven.

Nog belangrijker dan devermindering van
het verbruik isdevermindering van dete
installeren capaciteiten. Werd in het structuurschema van '72 nog een produktiecapaciteit van 2.800 geraamd bij een afnamevan 1.700,thanswordt de capaciteit
gesteld op 900bij een afname van 700.
Een zeer belangrijke vermindering van de
te installeren capaciteit envan de daarbij
optredende overcapaciteit. Bij dievermindering behoort eenvermindering van een
investering van 3-4 miljard gulden, voor
deperiodetot 2000.
Tegenover eenverminderde afzet staan de
reeds gedane investeringen die dan door
hogereeenheidsprijzen moet worden op-

De openbarewatervoorziening blijft staan
voor deopgavevan uitbreiding van de
grondwaterwinningen en moet dat doen
onder steeds moeilijker omstandigheden,
envoor deopgave deoppervlaktewaterwinninguit te breiden, zij het in langzamer
tempo, ineengeringer omvang.
Voordat de betekenis hiervan, voor de
huidigezin van hoofdstuk III, kan worden
vastgesteld, moet eerst aan dieomstandighedenaandacht worden geschonken.
1.4. Infrastructurele werken
Sedert het opstellenvan heteersteschema
iseengroot aantal grotewerken voor
winning en opslag van oppervlaktewater
gerealiseerd danwelin voorbereidinggenomen. Ik noem: de spaarbekkens in de
Biesbosch bestemd voor Zuid-west Nederland en het Rijnmondgebied, het Andelse
Maas-plan voor deHaagseregio, het plan
Leiden en deplannen van de BDZK voor
infiltratie in deduinen, deplassen waterleiding van Amsterdam en dewerken van
deWRK t.b.v.Amsterdam en PWN alsmedeAndijk. Met dezewerken iseen
belangrijk deelvan de noodzakelijke produktievergroting gerealiseerd en dewatervoorziening van de lange termijn verzekerd.
Het enigegrotewerk dat nog moetworden
gerealiseerd ishet zgn. Z.Flevopolderspaarbekkenplan.

Afb. 2 - Perspectief voor het jaar 2000 vroegere en huidige verbruiksramingen.
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" e spoedige vorming van één organisatie
oor de winning en opslag is alleen daarom
a
l zinloos omdat de belangrijkste doelstelling van zo'n grote eenheid, het voorkomen van doublures en het afstemmen
v
an de produktie op elkaar, niet meer is
'e realiseren. De werken zijn bovendien
voldoende geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de afnemende bedrijven.
v

'•5. Het kwaliteitsaspect
ln
de laatste jaren zijn verontreinigingen
van bodem, water en zelfs van drinkwater
nelaas voorpagina nieuws geworden. Als
er
gens van toepassing is dat 'geen nieuws is
goednieuws' dan is dat voor deze nutsv
°orziening. Het aantal stoffen dat het
Jnilieu en de gezondheid van de mens
oedreigt is zo talrijk geworden dat het
Ve
el moeite kost om bij te blijven met het
°Pstellen van normen en met het vergroten
a
n de kennis, die voor meting, opsporing
en
voor het bepalen van de effecten
freist is.
n

dicatief voor die ontwikkeling is de toene van het aantal stoffen, waarvoor
l e l i j k e normeisen zijn of worden ge«ld. In het waterieidingbesluit bedroeg
dat n og 7, de EG-richtlijnen noemen voor
stoffen een maximale toelaatbare
^ncentratie.
f*an de bedrijfsvoering worden steeds
°gere eisen gesteld op het terrein van de
ar

kwaliteitsbewaking.
f^t behoeft nauwelijks betoog dat ook de
^dreiging van de kwaliteit van het afl e v e r d e water de bedrijven voor toegev e n verantwoordelijkheden plaatst
aire Westland).
Tw

eede conclusie:

. ^aliteitsbeheer, zo wordt geconcludeerd,
e
en belangrijke en zware taak voor de
drijven geworden. Bedrijven behoren de
arvoor benodigde kennis in huis te
"ben en ook over bedrijfsmiddelen te
J^ehikken, zoals een laboratorium. De eis
n
minimale bedrijfsgrootte is zwaarder
an wegen. Ook voor grondwaterdrijven.
• Belangenafweging
J e ' c e nde over enkele ontwikkelingen
d de watervoorziening moet ook worden
I °ernd het proces van toegenomen be. Senafweging en de opkomst van de
J .*••Terecht vraagt de overheid om een
e afwe m van
bei
g g
de verschillende
an
Ij Sen die bij infrastructurele werken in
geding kunnen zijn. Het eerste strucSchema heeft aan dat proces bijgev e r 8 e n '. 0 n getwijfeld zal het binnenkort te
schSC
ontwerp voor het tweede
ertia
een verdere verbijzondering geven

aan die afweging. Hoe schoon ook structuurschema's zijn, zij kunnen nimmer de
werkelijkheid geheel vervangen. Er blijft
voor de bedrijven en de locale besturen
genoeg over voor een eigen aandeel in
dat afwegingsproces.
Derde conclusie:
Deze ontwikkeling betekent naar mijn
mening dat zwaardere eisen worden gesteld
aan de bedrijven. Die zullen meerdere
plannen moeten opstellen, deze met vooren nadelen aan de overheid aanbieden en
toegankelijk maken voor een economische
en ecologische afweging.
2. Ontwikkelingen op bestuurlijk en
bedrijfskundig gebied
Niet alleen voor de tarieven van nutsbedrijven maar voor de toepassing van
techniek in de samenleving heeft de
politiek, en terecht, weer belangstelling
gekregen. Terecht vinden politici dat zij
een greep moeten krijgen op de technologische ontwikkeling, dat zij de techniek
moeten leren beheersen en baas moeten
worden. Dit spreekt heel duidelijk voor
de sector van energie-opwekking. Maar ook
de watervoorziening als nutsvoorziening
heeft met die grotere bemoeienis te maken.
Denk alleen maar aan het structuurschema
en het gehele afwegingsproces dat daarbij
behoort.
Vierde conclusie:
Ik verbind daaraan de conclusie, dat de
verantwoordelijkheid van de toezichthoudende besturen is verzwaard, dat openbare
verantwoording over het door hen gevoerde beleid moet worden afgelegd.
2.2. De toegenomen invloed van de
provinciale besturen
Met name is de taak van de provinciale
besturen toegenomen. Deze besturen hebben
of zullen verkrijgen belangrijke taken op
het gebied van de ruimtelijke ordening, het
waterbeheer, de bodembescherming en de
reorganisatie van de nutsvoorzieningen.
Bij dit laatste gaat het om de bevordering
van de doelmatigheid van de voorziening.
Tegenover die toegenomen taak van de
provinciale overheid staat de taak voor de
uitvoering, die van oudsher bij de gemeenten behoort. Ook de CoCoNut legt die
zorg voor de nutsvoorzieningen bij de
gemeenten. Het wekt dan enige verwondering dat de wettelijke taak van de gemeentebesturen beperkt is tot de noodwatervoorziening tijdens bijzondere omstandigheden. Het verdient aanbeveling om
de relatie provincie - gemeente in het licht
van het toegenomen takenpakket van de

provincie eens aan een nadere beschouwing
te onderwerpen.
2.3. De betekenis van de georganiseerde
bedrijfstak
Men spreekt steeds over de reorganisatie
van de openbare drinkwatervoorziening.
Dit brengt me naar de betekenis van de
georganiseerde bedrijfstak en naar een
aspect dat bij reorganisatie ten onrechte
vergeten wordt.
Hoe actueel is eigenlijk de reorganisatie
van de drinkwatervoorziening? Is dat een
aangelegenheid voor de regering om in te
grijpen? Mijn antwoord daarop is, dat er
weinig bedrijfstakken zo goed zijn georganiseerd, zo veel aan planning doen en
aan lange termijn beleid, zo goed samenwerken, o.a. ter bevordering van een goede
exploitatie van de bedrijven, en zoveel aan
kwaliteitsverbetering doen, dat ingrijpen
van de overheid om redenen gelegen binnen
de bedrijfstak het allerlaatste is dat kan
worden gerechtvaardigd.
Reorganisatie van de openbare watervoorziening is een zaak van tweede orde. Het
gaat om onderdelen niet om het geheel.
Nu er sprake is van een volwassen bedrijfstak die zijn werk uitstekend doet, richt
zich de aandacht van centrale overheid
meer op het scheppen van waarborgen en
condities voor een ongestoorde ontwikkeling. Dat is dan ook de strekking van het
structuurschema.
In het systeem van planning vervult de
VEWIN een belangrijke rol. Het draagt
verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het zgn. tienjarenplan, een
verantwoordelijkheid die in de komende
wetgeving zal worden gelegitimeerd. Het
betekent dat bij de beoordeling van de
doelmatigheid van de voorziening ook gekeken moet worden naar het grote aandeel
dat de bedrijfstak heeft in het geheel. Tal
van zaken worden door de bedrijven
middels de bedrijfstak vervuld. Bij de beoordeling van de doelmatigheid moet dat
feit in de beschouwing worden betrokken.
2.4. De democratisering
Een andere ontwikkeling die ik zou willen
aanstippen als zijnde relevant voor ons
onderwerp is de democratiserig, waaronder
ik dan globaal versta het proces van toenemende betrokkenheid van belanghebbenden bij de besluitvorming. Intern gaat
het dan om werkoverleg en werkstructurering, meer in het algemeen, om het voeren
van een goed sociaal beleid. Personeelsbeleid is een belangrijke factor bij elke
reorganisatie.
De externe democratisering zou tot uitdrukking kunnen komen in de grotere rol
van de consument. Bij gemeentebedrijven,
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zo kan men zeggen, zijn de burgers direct
via hun vertegenwoordiging betrokken. Bij
streekbedrijven is die afstand te groot geworden, is ook vaak de relatie tussen
aandeelhoudende gemeente en bedrijf gering. In die gevallen lijkt de vorming van
consumenten-adviesorganen, waarin bevolking en industrie is vertegenwoordigd,
aan te bevelen.
Vijfde conclusie:
Bij de beoordeling van de reorganisatie
zal de relatie met de burger mede een rol
moeten spelen, evenals de mogelijkheid
van bestuurlijke controle. Ook de Raad
van de Drinkwatervoorziening heeft op die
voorwaarde van bestuurlijke controle
gewezen.
2.5. Ontwikkelen en niet opleggen
Een andere ontwikkeling die ik wil signaleren is de wijziging van de opvatting over
reorganiseren als activiteit. Het is algemeen
aanvaard dat organisaties evenals mensen
moeten worden ontwikkeld en dat het
beleid moet worden gericht op het vergroten van het eigen vermogen tot het
vernieuwen van de organisatie. De nadruk
ligt meer op ontwikkelen en laten ontwikkelen vanuit het bestaande en minder op
het van bovenaf opleggen en toevoegen.
Zesde conclusie:
In termen van hoofdstuk III gaat het dan
om het bevorderen van een zodanige ontwikkeling van de organisatie van samenwerking tussen bedrijven, dat de formele
plannen a.h.w. een formele bevestiging
kunnen zijn van wat in werkelijkheid is
gegroeid. De enige harde ingreep die is
verantwoord is het stellen van de eis van
minimale bedrijfsgrootte of het ingrijpen
bij grove nalatigheid.
2.6. De herwaardering van het kleine
tegenover het grote
Een belangrijke ontwikkeling is zonder
twijfel ook de toegenomen waardering voor
de kleine doelorganisaties. Kleine organisaties hebben een grotere waardering verkregen vanwege hun sociale voordelen, hun
grotere flexibiliteit. Het onvoorwaardelijk
geloof in de voordelen van grotere organisaties is verdwenen. Dat geloof was
destijds stilzwijgend een basis voor de opstelling van het 15 bedrijven plan. Sedertdien is het inzicht gegroeid dat kleinschaligheid evenmin mag verworden tot dogma
en dat kleinschaligheid alleen ook niet
voldoet. Het is nu duidelijk dat het bij
ontwikkelen van organisaties steeds gaat
om 'klein binnen groot', dat wil zeggen,
dat kleine zelfstandige eenheden binnen
een groter verband samenwerken.

Jn dit verband noem ik ook de opvatting
van het naast elkaar functioneren van
verticale en horizontale structuren en processen, de zgn. matrix organisatie die
verticale uitvoering verbindt met horizontaal overleg en beleidsvoorbereiding.
Zevende conclusie:
Mijn conclusie is dat er vele organisatievormen zijn die zelfstandigheid van onderdelen verbindt met samenwerking in grotere
verbanden en dat er meer alternatieven
zijn voor de reorganisatie dan alleen de
samenvoeging van kleine tot grotere
bedrijven.
3. De korte praktijkervaring met
hoofdstuk III
3.1.
Over de praktijk met hoofdstuk III van
de waterleidingwet kan worden opgemerkt
dat sedert de inwerkingtreding van deze
nieuwe wetsartikelen een tweetal plannen
door provinciale besturen werden opgesteld,
dat andere in voorbereiding zijn en voorts
dat tegen één ervan (het plan van de
provincie Noord-Holland) een kroonbeslissing over de tegen dat plan ingediende
bezwaren tegemoet wordt gezien. Bij het
bestuderen van die beroepen door een
aantal gemeenten komen twee vragen op.
De eerste vraag heeft betrekking op de
relatie die er is bij de beoordeling van de
doelmatigheid tussen de grootte van een
bedrijf en de mate van samenwerking met
andere bedrijven. Hoe moet de eis van
bedrijfsgrootte worden geïnterpreteerd als

één deel van de te verrichten taken door
bet bedrijf zelfstandig en een ander deel ir
samenwerking met anderen wordt verricht
en goed wordt verricht? Mijn antwoord
op die vraag is, dat alleen de eis van
minimale bedrijfsgrootte kan worden gesteld om te kunnen waarborgen dat een
adequate leiding, staf, laboratorium en
dienstverlening aan de gebruiker alsmede
een volwaardige samenwerking met anders
bedrijven mogelijk kan worden. Het oordeel over de doelmatigheid boven dat
minimum wordt bepaald door de effectiviteit van de samenwerking. Hoe beter de
samenwerking, hoe minder de noodzaak
om te komen tot vorming van grote eenheden. Het gebied van samenwerking
wordt, zoals eerder werd opgemerkt, voor
een groot deel bestreken door de samenwerking binnen de bedrijfstak. Ter beoordeling van de doelmatigheid is derhalve
het gebied gelegen tussen het niveau van
de landelijke samenwerking en het minimum niveau. Zie afb. 3.
3.2.
De tweede vraag, die dan opkomt is deze.
Behoort het niet tot de bestuurlijke traditio
van ons land dat in het kader van hoofdstuk III de provinciale besturen mede tot
taak hebben die samenwerking tussen bedrijven te bevorderen, waar zulks in het
belang is van de voorziening en voor zovel
de bedrijven die samenwerking niet zelve
hebben gezocht? Ik ben geneigd die vraa
bevestigend te beantwoorden. Dat beteken
dat provinciale besturen eerst de samenwerking moeten bevorderen en pas in

Afb. 3 - Schema van gebieden van samenwerking.

planning
onderzoek
voorlichting

landelijk

regionaal

winning en
'transport

provinciaal

intergemeentelijk

exploitatie en
dienstverlening/'

ZELFSTANDIGE BEDRIJVEN

minimale bedrijfsgrootte

> gemeentelijk

H

20(14)1981,nr.15

weede instantie tot samenvoeging zouden
"loeten besluiten. In hetgunstige geval nl.
daar waar desamenwerking gunstigver'°opt, kan die samenwerking in het reorganisatieplan worden neergelegd als een
tor
maIisering van wat in werkelijkheid is
gegroeid. Geheel in overeenstemming met
•Moderne bedrijfskundige opvattingen. In
het
ongunstige geval, nl. daar waar een
Vrijwillige samenwerking niet mogelijk
"j'jkt, zalook een opgelegde samenwerking
niet werken. Dat is de realiteit. In het
geval de samenwerking welis nagestreefd
^aar niet mogelijk isgebleken, is mijns
|nziens hetprovinciaal bestuur gerechtigd
m te grijpen.

• De voortgang van de reorganisatie
4.1.
eigenlijk zou ik moeten spreken over de
6111
op dereorganisatie. Ik doel op de
e
rtraging dieis ontstaan door de instelln
ê door de regering van het onderzoek
^ r de organisatie vande nutsvoorzienin
gen in ons land. Uit het advies dat
ec
entelijk door de desbetreffende comMissiewerd uitgebracht blijkt de juistheid
an
de opvatting diein de waterleiding* ri ngen altijd heeft gegolden, nl.datde
. a t e r voorziening zodanig eigen van aard
s
»datdiein hoofdzaak zelfstandig moet
0r
den ontwikkeld en niet in combinatie
et de andere nutsvoorzieningen. Volledig^dshalve zij vermeld dat het aantal
^ r i j v e n terugliep van 130in 1970tot
'0 nu.
4

-2- Het advies van de CoCoNut
anwege de actualiteit van het onderwerp,
Maats ik enkele kanttekeningen bijhet
v
ies vande commissie Vergeer, dat
. a n g s aan deregering en door de regen
g aanhet parlement werd aangeboden,
^aanbeveling om het eigendom enhet
heer vande grote infrastructurele werken
bundelen in één beheerslichaam kanik
let
onderschrijven. Welzou ik willen
«en voor eengelijkwaardige plaats van
tafa e m e n a e bedrijven aan de beheerse
i vande bestaande winningsmaatschap1]e
fj n. dus BDZK en Zeeland als aandeel^ d e r s in deWRK respectievelijk de
°' e sbosch. Daar ligt het zwaartepunt,
0
et
€ . delen in de verantwoordelijkheid
ee lTf*^eö e s n s s m g e r i - Omdat de bouw al
i feit is,geloof ik niet ergin dezinvan
deling vandepaar bestaande regionale
^'ngsbedrijven.
r
aard wordt de aanbeveling van deze
b !^| ss ie om bij deverdere reorganisatie
tev i' n g e n distributie niet te scheiden en
°tdoen aan eisen van minimale bedrijfs°-tevan harte onderschreven. Ookmet
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de aanbeveling van integrale benadering
van deverbruiker kunnen wij instemmen.
Dat wisten weallemaal al,zou men kunnen
zeggen.
De aanbevelingen voor de totstandkoming
van eentarievenbeleid vande centrale
overheid roept nogwelwat vraagtekens
op. In beginsel is het voorstel voor een
kostendekkend tarief juist, maar hoezich
•dat verdraagt metdeaanbeveling rekening
te houden met het inkomen van gemeenten
uit denutsvoorzieningen isnog onduidelijk.
Mijn grootste bezwaar tegen de commissie
is echter, dat het de meest aan de watervoorziening verwante voorziening, dievan
de afvalwaterverwerking, niet heeft begrepen in de studie.
4.3.

Samenvatting:

De 'CoCoNut' zegt het zelf: we kunnen
weer doorgaan met de reorganisatie van
de watervoorziening.

• •

•

Oxidatieslootwachtoperkenning
H.jO-lezer Ir. P.Maier stuurt onsuit Salt
Lake City, USA,eenserie knipsels voor de
knipselkrant dieu hierbij aantreft. Het
gaat om eenserie artikelen, daar kort
geleden in de pers verschenen, diede
gehele vervuilingsproblematiek en vooral
de bestrijding ervan ineenander daglicht
brengt. De heer Maier vervolgt:
'Het is frappant dat,wanneer een bepaalde
niet zo bekende proces-keuze verdedigd
moet worden, menin Europa zegt 'dat
doen zezo al lang in Amerika' terwijl in
Amerika precies hetzelfde gezegd wordt
over processen in Europa. Vaak zijn het
in beide gevallen slechts proef-processen.
Wanneer menechter alle waterzuiveringsprocessen evalueert op eigenlijke bedrijfsvoering, dan moet mendr.Pasveer wel
enorm erkentelijk zijn voor het Oxidatiesloot-principe, want overal ter wereld voldoet dit proces aan de ontwerp-verwachtingen.
De enige, vaak gehoorde, kritiek, namelijk
het hoge energieverbruik is n.m.m. niet
gerechtvaardigd, vooral niet als meneen
dergelijke zuivering gaat gebruiken alsbiostorage capaciteit; ofwel: overdag hoofdzakelijk adsorptie terwijl 's nachts wordt
geoxideerd. Zodoende kunnen zuiveringen
bijdragen aan eenspreiding van de vraag
naar elektriciteit.
Ook vraag ik meweleens af waarom men
speciaal voor grote capaciteiten niet teruggaat naar de originele (discontinu bedreven)
sloot.
In het algemeen kanmenrustig stellen

dat juist door deprobleemloze bedrijfsvoering van een oxidatiesloot de sloot in
de wetenschap niet als dusdanig erkend
wordt, eenvoudig omdat mener geen
aandacht aan behoefde te geven. De sloot
is typisch iets Nederlands en het zou spijtig
zijn alsde uiteindelijk wetenschappelijke
erkenning en know-how uit een ander land
zou moeten komen. Naar mijn mening is
hier eentaak weggelegd voor H^O.'
Peter Maier
Wie neemt de handschoen op?

Korteactievoorgifvrij Nederland
Het Comité 'Nederland gifvrij' heeft op
8 juli tijdens eenkorte actie bij de Binnenhofvijver in Den Haag nog eens de aandacht gevestigd op het probleem van het
voorkomen van hoeveelheden giftig afval
in de Nederlandse bodem. Volgens dit
comité kan alleen door middel vaneen
grote saneringsoperatie onze bodem weer
schoon worden gemaakt.
Uit het Hofvijverwater werd eenvat
'chemische nieuwe' omhoog gehaald. De
kamerleden Verkerk-Terpstra (VVD)en
Lambers-Hacquebard (D '66) kregen vervolgens eenweckfles met groene blubber
uit het vat overhandigd. Het Comité
'Nederland gifvrij' acht een snelle inwerkingtreding van de ontwerp-interimwet
bodemsanering van groot belang, maar
vindt hetwel noodzakelijk dat garanties
worden ingebouwd opdat er ieder jaar
voldoende financiën beschikbaar zijn voor
de sanering. Het Comité isvoorts van
oordeel dat 80procent van de kosten voor
rekening moet komen vande vervuilers.
'Nederland gifvrij' iseen samenwerkingsverband van eenaantal milieu-organisaties
(Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Actie Strohalm, Stichting
Milieu-educatie, Stichting Arbeid enGezondheid en Vereniging van Wetenschappelijke Werkers), dat zich ten doel stelt
een bijdrage aan deoplossing van de gifstortproblematiek te leveren.(ANP)

• •
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