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GRONINGEN:

"Meermogelijk dan
fusie alleen"
ToenikmijnlidmaatschapvanderedactiecommissievanH 2 0namensdeVEWINoverdroegaanFrits
VosvanhetWaterbedrijfGroningen,verteldeHärmenHoogeveen,sinds1september2004denieuwe
directeuralsopvolgervanjanKoelink,mijeenenthousiastverhaaloverdeontwikkelingsmogelijkhedendiehijvoorditbedrijfziet.Redenomhemdaarnogeensnaderoveraanhetwoordtelaten.
"Jekomtopeenbijzonder moment.Vandaagwordtde'LetterofIntent' getekend
voordeoprichtingvaneenBVwaarinEvides,
WaterleidingMaatschappij Drentheen
WaterbedrijfGroningen hun industriewateractiviteiten inGroningenen Drenthe
gaanbundelen."(zieH 2 0nr.6,pag.7).

betrokken.Hetafvalwater vandebedrijven is
zout.ToenGroningenSeaportende afzonderlijkebedrijvenditproject indemarktzetten,werddetendergewonnendoorEvides,
gebruikmakend vandeervaringmet afvalwaterprojecten inZeeland.Doornude
industriewateractiviteiten vanGroningen,
DrentheenEvidestebundelen,kunnenwe
maximaalgebruikmakenvanonzeaanwezigheidinderegio,onzecontactenenvande
specifieke ervaringvanEvides."

WaterbedrijfGroningen isnaEvidesde
grootste leveranciervan maatwerkinstallatiesvoorindustriewater.Doorhet Groningse
waterbedrijfzijn indetijd vanJanKoelink
bijAKZONobelSalt,KisumaChemicalsen
Venvachtjealsbedrijfzelfstandig tekunnenblijNedmagIndustries,alledrieindeomgeving
ven?
vanVeendam,specifieke installaties neerge"Indezeregiowordtgrotewaarde
zetdiehoogwaardigproceswater maken,
gehecht aaneeneigenidentiteit.Wij hebben
metalsbron hetwatervoordedeur.Het
alsmissiegeformuleerd hetalsmaatschapmeesteptoceswaterwordtgebruiktvoorhet
pelijkeondernemingduurzaam veiligsteloplossenvanzoutinde
lenvande waterbelanondergrond."Wezijn
genindeprovincie
nu bezigmetdeontGroningen.Wijdoen
"Waterbelan^en
wikkelingvaneen
datmeteeneigenRaad
installatievoorAvebe,
van Commissarissen,
inderegio
diejaarlijks 3,5miljoen
wehebbeneeneigen
kubiekemeterprocestarief,watooknoghet
duurzaam
watermoetmakenen
laagsteisinhet land,en
éénmiljoen kubieke
we
zetteneigen dienveiligstellen"
£terspoelwater,ook
stenindemarkt. Onze
aandeelhoudershebbenervoorgekozengeen
etoppervlaktewater alsbron.Waterleiding
dividend teontvangen.Zijwilleneeneigen,
aatschappij Dtenthe brengt haar projecten
goedfunctionetend nutsbedrijf voorwater,
inindegezamenlijkeindustrie-enafvalwadatookopdecommerciëlemarkt actiefis."
tet-BVenEvidesdezuiveringvanzout afvalwatervanhetindustriegebied van Delfzijl.
Nadeinwerkingtreding vandeKaderrichtlijnWatermoetookdatafvalwatet biologischgezuiverd worden,voordathetopde
Eems-Dollardgeloosdmagworden."
aaromdoethetbetreffendewaterschapdatniet?
"Desituatieiscomplex.Delfzijl ligtopde
ensvandewaterschappenNoorderzijlvest
nHunzeenAa's.Derioolwaterzuivering
vanDelfzijl iseigendomvan Noorderzijlvest,
maarookHunzeenAa'sisbijdeexploitatie
8 | HjO # 8.Z005

IsWaterbedrijf Groningeneenwaterbedrijfofeen
drinkwaterbedrijf?
"Wijhetenwaterbedrijf, maar onze
startpositieligtinde drinkwaterlevering.
Alsindeanderesegmenten vandewaterkringloopdingenblijven liggen,zijnwe
bereiddieoptepakken.Datkanzijnophet
gebiedvanderiolering, afvalwaterzuivering,
maarookophetgebiedvan innovatieactiviteiten,hetvestigingsklimaat voor bedrijven
enspecifieke opleidingenentrainingen.In

dedrinkwatersector isdetendens schaalvergroting.Metnamedegrotebedrijven roepen
datinNederland maarplaats isvoordrie
bedrijven endatzijnzij dan.Maardaar zijn
wijhelemaalnietmeebez.'g.Pratenover
fusie leidtafvanhetdoeldatonzeaandeelhouders hebben,namelijk versterkingvan
deeigenregionaleidentiteit.VootGroningenisdatbelangrijk, voordeprovincieen
voordegemeenten.Delijnen zijn hierkort,
debetrokkenheid isgrootenalonzeaandeelhouders (deprovincieGroningen enalle
Groningsegemeenten) staan hier achter."
Endemogelijkhedenvanefficiencyverbetering?
"Wijwillenmetelkepartij samenwerkenwaardatvoordelenbiedt.Endatdoen
weook,vooralmetdeWMD.Wehebben
samen hetlab-Noord,waarookonzespecialistischetechnologischekennisisondergebracht.WestemmendeICT-filosofie af, we
integrerendeP&O-werkzaamhedenen het
aansturen vanhetfinancieel beheer,eigenlijkallestaf-ensteundiensten.Wehebben
nusameneen watervoorzieningsstudie
opgezet,eenmasterplan voorGroningen en
Drenthe.Opsommigeplaatsenstaat het
gebruikvangrondwater dooronsbedrijfter
discussie.WezijnbeidelidvanWetsusin
Leeuwarden,waarinveelgelddoorhet noordengestokenwordt.Onze technologie
steunt nuopdekennisvanWetsusendie
vanKiwa.MogelijkgaatWMDWaterbedrijf
Groningen vanuitpompstation Annen
waterleveren.Dedistributieactiviteiten blijveneenlokalezaak.Datgeldtookvoorhet
bronnenbeheer.Daarbehoudt ieder zijn
eigen identiteit."
Hoezijnjulliecontactenmetdewaterschappen?
"Wezijn volopingesprekmet Noorderzijlvest enHunzeenAa's,beidewaterschappendieookeendeelvanDrenthe beslaan.
WehebbensamenmetWMDneteencontractmetdezewaterschappengeslotenvoot
gezamenlijke facturering. Opéénnota
komenstraksdekosten vandrinkwatergebruik,afvalwaterzuivering, waterkering en
waterkwaliteitsbeheer: de gebruikersheffingen.Deomslagenvooreigenaren blijven
apart verstuurd worden,evenalsdegemeentelijke rioolheffingen. Wehebbenéénwaterloketophetoog,ééncallcenter.Wepraten
overallerleimogelijkheden tot samenwerking:momenteelzijnzo'n 15onderwerpen
aandeorde."
HebbenjullieookcontacteninDuitsland?
"AlsjemeteenEuropesebrilkijkt,ziet
deregioerineensheelandersuit.Opde

maareenrioolstelsel komt meerovereen met
eendistributienet voordrinkwater dan met
eenrioolwaterzuiveringsinstallatie. Deproblematiekzitvooralindekosten.De
gemeenten moeten bereidzijn aandeburgersuit teleggendatderioolheffingen moetenstijgen ofnu alhogerzijndandekosten
voorhetdrinkwater. IndegemeenteSlochterenbetaalteengezinnu al250europer
jaar aanrioolrecht,tegenover 120euroaan
drinkwater.Datuitleggen iseenpolitiek
probleemdat wijnietkunnen oplossen.We
willen welhelpen omsamendekostenzo
laagmogelijk tehouden."
Jehadjezelfstandigg'vesügdenbentnuweerin
dienstgetredenindewatersector.
"Ikben48jaar enhebeenechte nutservaringopgebouwd inmijn leven:achtjaar
Centrum voorEnergiebesparing in Delft,
achtjaar energie-ervaring (inAmsterdam en
bij Delfland) enachtjaar watersector.Ikwas
directeur bedrijfsvoering bij WaterleidingbedrijfAmsterdam (toenGWA)van 1997tot
2001,daarnaalszelfstandig adviseur betrokkenbijdevormingvanHydronAdviesen
Diensten,bijdeintegratie vandewaterwinstations vanPWNenWRKinAndijken
bijdevoorbereidingvandesamenvoeging
vanDeltaWatermetWaterbedrijfEuropoort.Indielaatstejaren hebikervaren dat
ikveelliever bestuutsverantwoordelijkheid
draagdandatikadviseur ben.Vandaardeze
stap nu."

kaartvanNederland liggenwijverwegin
hetnoorden,verstopt achterVitens.Dekaart
vandeEems-regiozieterheelanders uit.
DaarstroomtdeEemscentraal.Wespreken
danovereenEuregio,waarinveelEU-geld
geïnvesteerd wordt.AandeNederlandse
kantisheteengemeenschappelijke regeling;
aandeDuitsekanteenzogehetenZweckverband.Water wasnognooit eenitem,maar
overlegerover isnu begonnen.Decollega's
vanStadtwerkeEmdenenvier aangrenzende
waterbedrijven zijndolenthousiast omeen
watervoorzieningsstudie in Euregio-verband tegaanopzetten.Wepraten nu ovetde
leveringvanvijfmiljoen kubieke meter
drinkwater perjaarvanuitEmdenaanDelfzijl.Drenthepraatovereenkoppelingvande
waterlevering metDuitsecollega'ster hoogtevanEmmen.Ditsoortcontactenverplaatstjehorizonopeengeweldige manier."

Jenoemdeookevenhet riolerin^sveld.
"Wevoerenoriënterende gesprekken
met eenaantalgemeenten overeenmogelijkeinbrengvanonzekantbijdeaanlegen
hetbeheetvanrioolstelsels.Dezegemeenten
hebben weinigmensendiezichmetrioleringbezighouden.Bundelinggeeft versterkingenbiedtmeermogelijkheden omdeskundigheid m tezettenende financiële
risico'stebeheersen.Wijzijn vertrouwd met
beheersverantwoordelijkheid, maar moeten
dedeskundigheid o p \ e t gebiedvanrioleringnogverderuitbouwen. Ingenieursbureau'shebbendedeskundigheid wel,maar
zijngeen beheerders.Onze aandeelhouders
zijn bereiddegemeenten,diedaar behoefte
aanhebben,eenhelpende hand tebiedenals
daareengezondebasisvooris."
"Dewaterschappen bewegenzich niet
opdatgebied.Hetgaatwelom afvalwater,

Isdatnietheelcomfortabel bijeenbedrijfdatde
goedkoopsteindebenchmarkis?
"Vooronsligterdeuitdagingomde
goedkoopsteteblijven entegelijkertijd onze
dienstverlening verderuit tebouwen.Ook
inGroningen staanarbeidsplaatsen tetdiscussie.DesamenwetkingmetWMDmoet
leidentotverderekostenbesparingendus
minderarbeidsplaatsen intotaal."
"Maarerisookeennieuwelanin het
bedrijfnodig.Velemensen zijn hietallang
indienst,vaakindezelfde setting.Ineens
verandert ervanalles.Onzestrategie vraagt
aanpassingvandemensen.Deotganisatie
moetwendbaar enweerbaarzijn. Gelukkig
iserveelbetrokkenheid encreativiteitin het

bedrijf"
"Alsmaatschappelijke onderneming,
metdeklemtoonopbeidewoorden,zieik
veelmogelijkheden omtoegevoegdewaarde
televerenaanderegio,zowel richting
bedrijfsleven alsvoorhetGroningse landschapendemilieubeweging.Jekunt de
komende tijd nogheelwatleukedingen uit
Groningen verwachten."*[
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