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"Durfje koerste
verleggenalshet tij
andersis"
"Jijbentdeeerste(oud-Jcollegadieikinonsnieuwekantoormagontvangen."Metdezewoorden
verwelkomtChrijBrugginkondergetekendeinnetgebouwvanHydronMidden-Nederlandin
UtrechtmeteenwijdsuitzichtoverdenieuwewoonstadLeidscheRijn.Hetgedateerdekantoorvan
HydronMidden-Nederlandishetajgelopenjaargeheelgerenoveerd,gemoderniseerdenvoorzien
vaneenstrakkeglazenpuiaaneenindrukwekkendestalendraagconstructie. Maarerismeer
gebeurd.DeHydroncoó'peratieisgevormdenweeruiteengevallen,dehuishoudwatervoorziening in
LeidscheRijnisvanstartgegaanenweerstilgelegd.ChrisBrugginkbevindtzichnietalleenmetzijn
bedrijfmiddeninNederland,hijisookéénvandecentraledirecteurenineendrinkwatersectordie
volopinbeweging is.Enwaarheenziethijdezeenzijn bedrijfdaaringaan?Alleredenvooreen
gesprekhierover.
Benjeteleurgesteldoverhetmislukkenvande
waseenveelbelovend project.DeWRK-leiHydroncoó'peratie?
dingen lopendwarsdoordezewijk.Jij hebt
"Jazeker.Wezijn metveelovertuigingin
zelfje vraagtekensgezetbij heteffect van
dezemaniervansamengaanvandevroegere
eeneventuelegelekleurenvanhetgevaar
bedrijven WZHO,WMNenFDMgestapt.Wij
vanvalseaansluitingen.Quaprijs moest het
hebbengezamenlijkHydronAdviesenDienkunnen.Bijdeaanlegbleken inderdaad
steninNieuwegeinopgezet,datzo'n150
fouten gemaakt tezijn entoen kwam het
medewerkerstelde.Decoöperatiealsvorm
MinistetievanVROMachterafmetdeeis
waseengoedeformuleomdevoordelenvan
vanaanvullendezuiveringinverband met
samengaan tebehalenendemoeilijkheid van
virussen.Datbetekendeheteindevandit
grotetariefsverschillen hanteerbaar temaken.
project.MaarookhetOEDI-project (infiltraWehaddendehoopopeenverdereuitgroei
tievanoevergrondwater uit deLekinde
toteengrootrandstedeUtrechtse Heuvelrug)
lijkbedrijfsamenmetde
hebikstopgezet toener
DGPW-bedrijven(DZH,
nogvoldoendemoge"Denken
GWA(nuWLB],PWNen
lijkheden vooreenverdeWRK,toennogeen
antwoordegrondwateropgrotereschaal"
afzonderlijk bedrijf].Dat
winning bleken te zijn.
waseenmooiecombinatievanaangrenzende
Ikbenervanovertuigd opelkmoment enin
bedrijvengeweest,diequabronnenvoordrie
elkefasedebestdenkbarebeslissinggenoankersgelegenhad,deRijn,deMaasenhet
men tehebben.Durfje koers ceverleggen,
grondwater.Maardaarwasgeendraagvlak
alshet tijanders is.Datisjebestuurlijke vervoor.VoorNoord-Holland wasdeprovincieantwoordelijkheid."
grensheiligenAmsterdam wenstezijneigen
positietebehouden.LaterisHydronZuidWaarbenjenumeebezig?
Hollanduitdecoöperatiegestaptenhebben
"Onzeafzet isredelijkstabiel,daalt licht.
wedesamengevoegdeactiviteitenweer
Quacapaciteit hoeft ervoorlopig niets te
moetenontvlechten.Alleenhet laboratorium
gebeuren.Debenchmark heeft onsgeleerd
isnoggezamenlijk.Opzichisdit ontvlechten
datwenogopvelepunten kunnen endus
goedverlopen,maarhetwasnietdebeoogde
moeten verbeteren.Metdekritiekdat de
afloop."
vergelijking indebenchmark nietzou deugen,benikhetnieteens.Alsje gezichtje
Hebjespijtvanditavontuur?
nietbevalt,moetje nietdespiegel stukslaan.
"Neen,geenspijt. Ikhebmeer moeten
Wijmoetenveelaandacht besteden aande
bijstellen. Huishoudwater inLeidscheRijn
watervoorzieningenaandenotaproductie.
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Ophetgebiedvandewatervoorziening zijn
bijonsderandvoorwaarden gunstig.Daar
kunnen wedegoedkoopste inNederland
worden.Wemoeten productieen distributie
beteropelkaarafstemmen dooreengoede
automatisering vande25pompstations die
wehebben,dooreenbetereonderhoudsplanning,doordefittersbussen andersin te
richten etc.Bijdenotaproductie hebbenwe
veelproblemengehad.Diezijn grotendeels
opgelost.Opditpuntwillenwebijdemiddenmootgaan behoren."
"Onze'drive'it datjejeeigenconcessie
zou moetenverdienen,wanneer dieopenbaaraanbesteedzouwotden.Wezouden dan
deconcurrentie metbijvoorbeeld degrote
buitenlandse bedrijven moeten aankunnen.
Wemoetenwerkenaanfactoren alsslimheid,tempo,deskundigheid, kosten.Onze
spiegelisnu deNederlandse benchmark.
Maarwemoetenookwillenmatchen met
anderebranches inNederland,hoelastig dat
quaaanpakookis.Wemoeten onswillenen
durven vergelijken met buitenlandse bedrijveninDuitsland,Belgiëen bijvoorbeeld
Scandinavië.Eersteverkennende gesprekken
zijn gaande."
Ziejenogeentoekomstvoorje bedrijf?
"Ikdenkdathetprocesvan opschaling
inonzesectornognietvoorbijis.Erzijn nu
zesdrinkwaterlaboratoria, maarwezouden
ookmet tweetoekunnen.Heteneals'backup'voordeandereingevalvan nood."
"Vooronsbedrijfalsgeheelbezinnen we
onsopdetoekomst.Daarbij speeltniet
alleen besparingvankosteneenrol.Hoe blijf
jeeenuitdagende werkgevervoorgoede
mensen?Hoehoudjeje specialisten vast,je
hydrologen,je technologen,je automatiseringsdeskundigen? Hoekunjejelevcringszekerheid meerveiligstellendoor fysieke
verbindingen metje buren?Webestuderen
nu drietoekomstrichtingen: alleen verdergaan,samenwerkingsverbanden aangaan of
fuseren metéénvandegrotere bedrijven.
Alleenverdergaan kan,maardan misjeal
sneldeuitdaging voorjegoedemensen.
Samenwerkingsverbanden hebben het risico
datzenietduurzaam blijken tezijn. Bijeen
fusie krijgjemeermogelijkheden voorje
mensen,kunjeeengroterevuistmaken in
debattenenbenje alsbedrijfvoormeer
ankers komen teliggen.Degrote belangen
vanklant,kwaliteitenkosten kunje dan
zekerder stellen."
Aanwelkefusiedenkje?
"Mijn voorkeur heeft nogaltijd eer fusie
tussenDGPWenHydron.Datvindikde

"Wiezorgtbetervoordebrondandegenedie
eruit moet drinken?"
"Alsiemanddan tegenwerpt datonze
bronvoordrinkwater deRijn isendat wij
onsafvalwau rindeNoordzeelozen,dan
vind ikdatje watgrootstiialigermag
denken.WanrookdeNoordzeevormteen
schakelindewaterketen".
"Maarditallesgaatalleenalsje onder
éénvlagwerkt,met ééncentraalgezag.Dus
eenwaterketenbedrijf Andersgaarhet niet.
Endatkanalleenalshet zuiveringsbedrijf
losgemaakt wordtuit de waterschappen.
Maaralsditertoeleidtdatdedrinkwaterbedrijven hun schaalmoerenverkleinen,is
ditmijns inziensooknietdewegdiewe
moetengaan." f
Maarten Gast
ACTUALITEIT

Gelukaanbevolen
alsdijkgraaf
VVD-TweedeKamerlidJan Gelukisajgelopen
weekunaniemdoorhetalgemeen bestuurvan
WaterschapHollandseDeltavoorgedragenals
nieuwedyk,graaj\Ah GedeputeerdeStatenvan
Zuid-Holland endeministervan Verkeeren
Waterstaatdevoordrachtvohjen,kandewaterspecialistvan de liberalenmediojuliinjunctie
treden.HijstaptdanuitdeTweedeKamer.

ChraBruggink(foto:MichelleMuus).

meestveelzijdige combinatie.Maardeanderenmoeten daarinmeewillen.Meteen fusie
metVitenskiesjevoorééngrootgrondwaterbedrijf inmidden-,oost-en wellicht
ookoptermijn geheel
noord-Nederland.Je
kunt danveelschaalvoordelen haL'n,zoals
Vitensnu aldoet."

Ziejenogmogelijkhedeninderichtingvande
waterketen?
"Wehebbentemakenmetdriewaterschappen:Amstel,GooienVecht(DWR dus),
StichtseRijnlanden en
ValleienEem.Om in
diesfeer fusiebewegingentemaken, moeten
dewaterschappen hun
zuiveringsbeheer verbijzonderen enverzelfstandigen.Erisdanveel
tewinnen,datlerende
ervaringen inhetbuitenland:éénstoringsdienst,één ingenieursbureau,éénlaboratorium,één
onderhoudsdienst, éénfinanciëleafdeling,
éénfactureringssysteem, enz.Tel uitje
winst!"
"Maarhet belangrijkste iswellicht wat
KarinJohnsonuitStockholmtegenonszei:

"Wiezorgt beur
voordebron

dandiegene

Hoe zietderestvan
Nederlanderdanuit?
"Een eindplaatje
zoudan kunnen zijn
driebedrijven, namelijk
Evides+DGPWinhet
westen,BrabantWatet+Waterleidingmaatschappij Limburginhetzuiden énVitens+
WaterbedrijfGroningen enWaterleidingmaatschappij Drenthe inhet noordoosten.
Hydron kantotéénvandezefamilies gaan
behoren."

WaterschapHollandseDelta isper1
januarijl.ontstaan uiteenfusie vande
waterschappen De BrielseDijkring,GoereeOverflakke,DeGrcoteWaard,IJsselmonde
eneendeelvanhetZuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden.Devertrouwenscommissievanhet nieuwe waterschap
hadGelukalunaniemgeselecteerduitde
mogelijke kandidaten voordefunctie van
dijkgraaf Ookdedirectieendeondernemingsraadvanhetwaterschap ondersteundendevoordracht.
Totmediojuli treedtdeheerMonsterop
alswaarnemend dijkgraaf f
janGeluk.

dieeruit

moetdrinken?"
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