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Waterketenbijnain
éénhand"
OpdevakantiecursusinDelftbeginditjaarsprongdevoordrachtvandirecteurGerVogelesangvan
Evideseruit.Een'roadshow'vanactiviteitenvanditnieuwgevormdebedrij vanbegintoteind
boeienddoordevisieendedaadkrachtdieerinnaarvorenkwamen,aldusMaartenGast.Hijzocht
GerVogelesangopinzijnkantoorinRotterdam.
WaaromzijnWBEenDeltaWaterbedrijf
samengegaan?
"Onzewerkpakkettensloten uitstekend
bijelkaaraan.Leveringvan industriewater
maaktebij beidebedrijven eengrootdeel
vandeactiviteiten uit.Inhet Rotterdamse
havengebied leverdenwealzo'n30jaar
gedestilleerdwater,afkomstig vandeAfvalverwerkingRijnmond. InhetEuropoortgebiedheeft hetHavenbedrijfvanRotterdamdrieinnamepunten van industriewater
vanhetBrielseMeermetbijbehorende leidingsystemen.Dezesystemen beherenwe
nu,maar wezijnbezigomookeigenaar
ervanteworden.DeltaWaterbedrijfleverde,
metBiesboschwater alsbron, industriewater
aandegrotebedrijven inZeeuws-Vlaanderen,zoalsDOWChemical,enleverdewater
aandelandbouw,vooralfruitteelt, op
Noord-enZuid-Beveland.DeltaWaterbedrijfhadbovendienervaringmet afvalwaterzuivering inhetindustriegebied van
Vlissingen."
"AlsEvidesleverenwenu 170miljoen
kubiekemeter drinkwater perjaaren100
miljoen kubiekemeter industriewater,
waarvanoverigens25miljoen kuub drinkwateris.Wehebben nu tienindustriële
klantenwaarweeenzuiveringopmaat
gebouwd hebbenendiewebeherenopbasis
vanlangjarige contracten.Voorbeelden hiervanzijn dedemiwaterinstallaties van
Dupont inDordrecht,DOWTerneuzen en
DOWinStade(bijHamburg)enShellPernis/
AirLiquide.Decapaciteitvandezeinstallaties
varieertvanéénmiljoenkubiekemeterper
jaar(DuPont)totzeven
àtienmiljoen kubieke
eterperjaar."
"Wezijn eraan
;ewendommeerproducten televeren.We
gebruikenalledenkbarebronnen:perjaar
meerdan 150miljoenkubiekemeter water

uit deMaas,25miljoen kubieke meter
grondwateruitdeBrabantseWal,zevenmiljoenkubiekemeterwateruittweeduinwinningen enzes miljoen
kubiekemeterwater uit
Belgischepolders."

Hoebenjijopdezepositieterechtgekomen?
"Ikheb 17jaarbijIwacogewerkt,wat
achtjaargeledendoorHaskoning isovergenomen.Ikwerktemeeaangrote waterprojeaen inbinnen-enbuitenland,overde
helewereldeigenlijk.Waterbedrijf Europoort(WBE)waseenklantvanonsenCees
Willemsheeft mij toengevraagdom
bedrijfsdirecteur teworden.Bijdefusie van
WBEenDeltaWaterbedrijfisgekozenvoor
eentweehoofdige statutairedirectie,waarvanikdevoorzitter ben.Verderhebbenook
beideaandeelhoudersgroepen een gelijkwaardigepositieinEvides.Iederbezit50
procent vandeaandelen.DeltaN.V.iseigendomvandeprovincieZeelandenvan
gemeentenuitZeelandenZuid-Holland.De
aandeelhoudersvanhetvroegereWBEhebbenzichverenigd inde
B.V.Gemeenschappelijk
BezitEvides(GBE),
waarvan24Zuid-Hollandsegemeenten eigenaar zijn."

"Eencoöperatieispappen
ennathouden.

Zijndrinkwateren
industriewateraparteeenhedeninEvides?
"Ja,binnendeproductiesectot wel.Het
zijn ookaparte culturen.Debouwvan drinkwaterinstallaties
duurt lang,wordtzorgvuldigvoorbereid en
uitgetest naeenuitgebreidestudiefase.Bij
industriewater gaatallesmarktgerichter en
meerklantvolgend.Aanbiedingen moeten
opkortetermijn gedaanworden.Bovendien
bestaatconcurrentie.Alsjekijkt naardedeskundigheid,danzithetenigeechteverschil
bij detechnologen met hun specifieke kennisvanbijvoorbeeld membraantechnieken
enionenwisseling.Bij installatiebouw,
meet-enregeltechnieken storingsdiensten
komendedeskundigheden veelmeer overeen.
"Wehebbenzo'n50man indeindustriewatersector,diebestaatuittweegroepen.De
groepBusinessDevelopment doetdemarketingendeprocesontwikkeling enmaakt het
voorontwerp.Daarnazettenwedeverdere
detailleringenderealisatieopdemarkt.De
groepExploitatiedoetdebedrijfsvoering van
deinstallaties, inclusief
destotingsdiensten.Op
eenaantalvandie
installatieszitvastpersoneelvanuitdiegroep.
Opdeinsrallarievan
DOW-Terneuzen werkenzesvanonzemensenvast,bijDOWinStadewerkentweevaste
mensen vanonszelf,terwijlweeenaantal
opetatorsvanDOWinhuren."

"Wijwillende

multinationalsinEuropa
kunnenvolden"

Daaruithaalje^een

"HenkdeKraa
stuurt degeheledrinkwaterproductieen het
industtiewater aan,ik
het netbeheer enalleondersteunende afdelingen.Desamenwerkingloopt uitstekend."

syner.gievoordeer

Jullieajvalwateractiviteiten makenopmij
een'hap-snap'indruk
"Datlijkt misschienzo,maarwehebben
eenduidelijke visie.Wijzijnervanovertuigd
dat ineengeïntegreerd waterbedrijf (drinkwaterenafvalwater) veelwinst uit synergie
tehalen is,eigenlijk opalleterreinen, met
uitzonderingvandatvandetechnologen.
Detechnologievandeafvalwaterz dveringis
duidelijk andersdandievandedrinkwaterbereiding.Bijhetbeheervanhetnccenvan
pompstations moetje dehygiënegoedinde
gatenhouden.Jekunt dusveelsynergieuit
beidetakkenvansport halen.Deweetstand
dieervroegerzekerwasbijmedewerkers van
drinkwaterbedrijven tegenhetomgaan met
afvalwater behoort tot het verleden."
"Bovendien isgoedgezuiverd afvalwater
eenbronvoordebereidingvanindustriewater.Deindustrieisveelmeerattent ophet
hergebruikdanvroeger.Wijmerken dat
overal.Alsstraksdenieuweinstallatie Harnaschpolder klaaris(voordezuiveringvan
afvalwater uitDenHaagenomgevingvoot
hetHoogheemraadschap vanDelfland) me:
eencapaciteitvan 1,3miljoen inwonerequivalenten,beschikken we(namens HoogheemraadschapvanDelfland) weerovereen
grotenieuwewarerbron inonsvoor-

voordeWD,wordtzeerwaarschijnlijk de
nieuwedijkgraaf Wegaanmet hem praten
ofgeensamenwerkingmogelijk is.Op
laboratoriuingebieddoen wedat al.Samenwerken metgemeenten ophetgebiedvan
rioolbeheer isnu nogeenbrugtever.De
gemeenten houden het rioolbeheervooralsnoglieverineigen hand."
HebbenjullieeenbodopHydronZuid-Hollanduitgebracht?
"Neen,wehebben weleenfusie aangeboden toendeHydron-coöperatie uitelkaar
viel.Wedenkendatmet schaalvergroting
nogaanzienlijke voordelen tebehalen zijn.
Voorfacturering enICTiseen verzorgingsgebied vantenminstevijfmiljoen inwoners
nodigomechtefficient tekunnen werken.Je
hebtookschaalvergroting nodigom toppers
injebedrijftekunnen krijgen en vasthouden."
"Wijgaanervan uitdat inEuropa
(drinkjwaterconcessies opdemarkt komen.
Alsjedaaropwiltinspelen,hebje sterke
bedrijven nodigmetveelervaringendeskundigemedewerkers.Inonseigengebied
willenweeenexcellentewaterzuiveraar zijn,
vanzoweldrinkwater, proceswater alsafvalwater.InEuropawillen wedemultinationalskunnen volgen."

GerVogeksang(foto:MichelleMuus).

zieningsgebied.Technisch kanallesende
vraagindeindustrienaar recyclingiser.Wij
willenin iedergevalhetvoortouwnemen in
recyclinginheteigengebied."
Watdoenjullie daarbuiten?
Wegaaneenaanbiedingdoen »oorde
bouwvandrinkwaterbereiding uitScheldewatervoorKnokkeenomstreken,eenenclaveindevoorzieningsgebieden vandeBelgischecollega's.Decapaciteit bedraagt acht
miljoen kubiekemeterperjaar,zonderdistributie.Wegaan metGroningenen Drenthegezamenlijk industrieel afvalwater zuiveren(ziepagina7).Verderhebbenweeen
industriewaterinstallatiebijDowinStadeen
ereidenwedebouwvooreen dergelijke
'nstallaticbijDow inLeipzigvoor.Wevolgenonzegroteklanten,zekerin Europa.
Daarbuiten,bijvoorbeeld bijShellinNigeria,zieikonsnognietaanhetwerkgaan."
Wedoen nugroteervaringopmetde
Concessievoorafvalwaterinstallaties. Delfla
"d had metDHVenWitteveen+Boseen
°rnpleetontwerp voordenieuwbouwvan
erwziHarnaschpolder endemoderniseln
g enaanpassingen vanderwzi Houtrust
gemaakt. Hetproject had traditioneel uitgevoerd kunnen worden.Menheeft gekozen
°or volledigeuitbestedingopvoorwaarde
c e
° totalejaarlijkse kosten tenminste tien
Procentondetdeeigen ramingzoudenliggen.Daarzijn wesamen metdeFransen

(Veolia,hetvroegereCompagnieGeneraldes
Eaux)ingestapt.Daarlerenweontzettend
veelvan,wantrekenmaardatdeFranse
internationalsgoedemensenindienst hebben.Wedenkendaarvaakveelteminachtendover.Dieinspireren onzemedewerkers
ookweer."
"Beideinstallaties moetenaandescherpetoekomstigenormen voor effluentlozing
voldoen,dusmeteenvergaandereductievan
stikstofenfosfaat. Nadebouwgaan wcde
installaties 25jaardraaiend houden.We
namen het bedieningspersoneel (44fte)van
debestaandezuiveringHoutrust alop
5december2003 overvanDelfland. Daarmee
bouwenweeenschat
aanervaringop,diewe
overalkunnen inzetten
entoepassen.Deafvalwaterzuiveringisnu
nogonderdeelvande
industriewaterpoot, maar kanookeenapart
onde'deelwordenalsdatvoordelen heeft."

"WijzieninNederland plaatsvoordrieà
vierbedrijven.Allerleifusies zijn mogelijk.
MetHydronZuid-Holland en DuinwaterbedrijfZuid-Holland, wieweetopdelangetermijn ooknogmetPWNen WaterleidingbedrijfAmsterdam. Danzoualle
Nederlandsekennisophetgebiedvan
oppervlaktewaterbehandeling, viaduinen en
bekkens,uitdeRijnendeMaasinéén
bedrijfterechtkomen. Eenandere variant
zouheiMaasbcdrijfmet'Zuid-Holland verenigd'oftewel Evides,DZH,Hydron ZuidHolland,BrabantWaterenW?terleidingmaatschappijLimburgzijn.Beidevarianten
zouden ijzersterk staan inEuropaenderest
vandewereld.Danzou
jeookrisicodrag.-nde
drinkwateractiviteiten
inhetbuitenland kunnenoverwegen.Jehebt
zelf het technische
niveau;deoverheidmoetdan bereidzijn het
politiekerisicoaftedekken. Individuele
belangen vandirecteuren zoudendit sooft
fusiebewegingen nietmoeten dwarsbomen.
Ikgeloofinfusies enniet incoöperaties.Dat
ispappenennathouden endan haalje het
synergievoordeelerniet uit.EnAJKisuiteindelijk onzemaatschappelijke taak."t[

"Gttnboduitgebrachtop

HydronZuid-Holland"

DerecentereorganisatievandewaterschappeninhetzuidwestenvanNederlandlijktinstrijd
ma devormingvanwaterketenbednjven.
"HetvroegereZuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden(inDordrecht)is
opgeheven.Kwaliteits-en kwantiteitsbeheer
zijn nu inéénhandgebracht inonderanderehetnieuwewaterschap HollandseDelta.
JanGeluk,vroegerlidvandeTweedeKamer
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