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"Drinkwaterbedrijven
zijnteveelgerichtop
heteigenbelang"
DecarrièrevanHansBerkhuizenindedrinkwatersectorwaskort, maarzekernietsaai.Naeenaantalbewogenjaren bijdeVEWIN,waarhijonderanderenahetoverlijdenvanGidiCalseenjaarlang
waarnemenddirecteurwas, enprecieseenjaarbijEvides,staptHansBerkhuizennuuitdesector. Een
terug-eneenvooruitblik,méteenpaarkritischenoten.
HansBerkhuizen heeft alsaquatisch
bioloogeenaantalopmerkelijkecarrièresprongengemaakt.Nazijn onderzoek naar
detoepassingsmogelijkheden van waterkrachtcentrales indeenergiesector maakte
hij carrièreindezesector.In2000stapte hij
overnaardedrinkwatersector:VEWIN.De
ervaringdiehij indeenergiesector had
opgedaanophetgebiedvanprivatisering en
liberaliseringkwamhemdaarbijgoedvan
pas,want ookdedrinkwatersector wasdestijdsopditgebiedin beroering.
Berkhuizen vindt heteengoedezaakdat
privatiseringenliberalisering indedrinkwatersector nietzijn doorgevoerd."Simpelwegomdat bijhetdrinkwaterdevolksgezondheid inhetgedingis."Dedrinkwaterbenchmark wasdestijds een belangrijk
hulpmiddel bijhetovertuigenvanTweede
Kamerleden datliberaliseringenprivatiseringvandesectorgeengoedideewas."De
beeldvorming indeTweedeKamervande
drinkwatersector wasdat heteen stoffige
sectorwas,waargeldgeenrolspeelde.Vooral
datlaatstewaseenargument vóórliberaliseringenprivatisering.Debenchmark liet
duidelijk ziendatweweldegelijk eenclub
zijn diezichmetdekosten bezighoudt."

Mentaal krediet
Lobbyenkanduswelaandedrinkwatersectorwordenovergelaten."Alhoewelwepas
delaatstejaren hetbelangdaarvan hebben
erkend."Berkhuizen vindt sowiesodater
nogveelmeermoetgebeurenophetgebied
vancommunicatie."Alswatersector moetje
ookcommuniceren naarje klanten.Dat
gebeurt nu alleenreactief Terwijljezietdat
eendeelvandeconsumenten steedskritischerwordt overalleswathenwordtaangeboden.Dewaardevanhetdrinkwater wordt
daarbij onvoldoendevoorhet voetlicht
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gebracht.Zowordt indierenwinkels bijde
aankoopvaneenaquarium nogsteedseen
apparaatje verkochttegenchloor in leidingwater.Terwijl allangnietmeermet chloor
gezuiverd wordt!"
"HetNederlandsedrinkwater iseen
prachtigproductmet eenhoge betrouwbaarheid.Laatdatmaarzien, bijvoorbeeld
met spotjes opTV.Dathoeft niet heel duur
tezijn.Sterkernog,wanneerdrinkwater te
mooientegeliktwordt gepresenteerd,
schietdatzijndoelvoorbij.Maar helemaal
nietsvertellenoverdrinkwater kunnen wij
onsalsmarktleider niet permitteren."
Injuni wordtdaaromopinitiatiefvan
VitensdeWeekvanhetWater gehouden,
met aandachtindeTelegraafeneenactiein
samenwerkingmet KarvanCévitam.Evides
heeft zichhierbij aangesloten.
"Wehopendatandere waterbedrijven
datookzullendoen.Zulkecampagnes helpenommentaalkredietoptebouwen.
Drinkwater maken isopzichzelfgeenheel
ingewikkeld proces,maar erzijn welwat
risico's.Erwordt met wateruit verschillende
bronnengewerkt envervolgenswordt het
getransporteerd dooreenkwetsbaar leidingstelselvanruim 100.000kilometer lang Vertelmaardatje hard werktaangoed water.
Endaterietsmiskangaan.Wanneer dat
besefbijdeconsument aanwezigis,ishet
vertrouwen nietinéénke -wegalseronverhoopt iets gebeurt."

Veiligheid
Daterietsmiskangaan,bemerktede
wereldmet eenschokop11 september 2001.
Berkhuizen:"Opdedagnadeaanslagin
NewYorkwaserbijVEWINeen ledenvergaderingenwerdnatuurlijk devraaggesteld
watditbetekendevoordedrinkwatersector."Vanafdatmoment wasBerkhuizen
coördinator veiligheid.Hetzooptimaal

mogelijk beveiligenvanhet drinkwater
werdzijn'lovebaby'."Hiervoor hebbenwe
samenwerkinggezocht metdeoverheid, het
DGMilieu,deVROM-InspectieendeAIVD.
Uitdekwetsbaarheidsanalyse diewemaaktenbleekdatdewinningendeproductielocatiesoverhetalgemeengoed beveiligd
zijn, terwijl andereonderdelen kwetsbaar
zijn. Eengrootdeelvande watervoorziening
ligtindeopenbare ruimte.Wewerken daaromnu langstweelijnen.Weproberenzoveel
mogelijk tevoorkomen daterietsgebeurt.
Daarnaast iservoorgezorgddatwanneerer
tochietsmisgaat,effectiefgereageerd kan
wordendoorbijvoorbeeld besmettingen zo
snelmogelijk intesluiten.Verder hebben
weonzekennisvangevaarlijke stoffen vergroot."
Demaatregelen zoudenookmoeten
wordenopgenomen alsonderdeelvande
nieuweDrinkwaterwet, vindt Berkhuizen.
"Veiligheidiszo'n belangrijk onderdeel,
daarvankunje nietalssectoralleenzeggen,
hetisgoedgenoegzo.Daarmoetje een
maatschappelijke afzegening voor krijgen.
DiekrijgjealleenalsdeTweedeKamerde
nieuwewetgoedkeurt."Eenanderebedreigingvoorhetdrinkwater waarmeeBerkhuizenzichbijVEWINbezighield,isLegionella.
"Deoverheidheeft opditgebiedqua ambitie
eenbehoorlijke stap teruggezet.Legionella
wordtgezienalseenalgemeenprobleemvan
deeigenaar.Alleendegroteinstallaties en
installaties voorkwetsbareafnemers hoeven
nogaanstrengeeisentevoldoen.Daarhebbenwijonsalssector tegen verzet.Wantook
veelandereinstallatieszijn kwalitatiefniet
inorde.Enzietdeklant hetvoorkomen van
Legionellawelalszijn eigenprobleem?Voor
eendeelheeft dieklant noggelijk ook.Wij
leverengeengesteriliseerdwater.Afentoe
kanLegionellainhet distributiesysteem
voorkomen.Maaralseeneigenaarzijn jysteemslechtonderhoudt enerlegionellagroei
optreedt,gaatdattenkostevandekwaliteit
enhet imagovan het drinkwater."
"Daarom isbesloten periodiekookkleinereinstallaties tecontroleren.Wijzeggen
daarbij alleenofdeeigenaarzichaande
voorwaarden houdt engoedmetdeinstalla'
tieomgaat.Wegevennadrukkelijk geen
advies,onder meeromelkevormvan aansprakelijkheid tegen tegaan."

Sterke commerciële bedrijven
Eenrecenteontwikkelingdiededrinkwatersector met veelbelangstellingvolgt,is ,
devormingvanWaterleidingbedrijfAmstet'
damendeDienstWaterbeheer enRiolering
totheteerstewaterketenbedrijf inNedet-
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nodigmetvoldoendeschaalenomvangom
dienstengoedtekunnen wegzetten."

Teveel eigenbelang
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wedezeaansluitingen zouden kwijtraken,
betekentditdatdedrinkwaterprijsvoorde
gebonden klantopzijn minststerkgaat stijgen."
"Daarnaastvindikdateendrinkwaterbedrijf,alsmonopolistzijnde,open moet
staanvoordeomgeving.Nietsdwingt dat
beterafdandemarkt.BinnenEvidesbestaat
eengrootverschiltussendemensenvanhet
industrie-enhetdrinkwater.Bij industrie
gaatallessnel,erwordenrisico'sgenomen.
Daargruwelenzevanbij het drinkwater.
Maaruiteindelijk lerenzevanelkaaren
functioneert deheleonderneming beter."
Eenandereontwikkelingdiededrinkwaterseccordelaatstejarenbezighoudt,zijn de
fusies binnendesector."Ikdenkdatde
schaalvergroting ineenraptempozaldoorgaan",zegtBerkhuizen. 'Diebalisgaanrollenendieroltgewoondoor.Overmaximaal
vijfjaar zijnernogdrieofviergezonde
waterbedrijven. Mensendieeersttegen
waren,ziendedingen nuzosnelopzich
afkomen, datzenietmeer tegen kunnen
zijn."
"Dezeontwikkelinggaatdoor,tenzijde
overheid ingrijpt. Devormingvanwaterketenbedrijven magdaarbijgeen argument
zijn,welefficiencyoverwegingen. Alsde
overheidvindtdatdedrinkwatersector als
enigdoelhetleverenvandrinkwater heeft,
dankandatookmettienbedrijven.Bijgroterebedrijven kanonderandereeenzodanigematevanbureaucratieontstaan dat minderefficiënt gewerkt wordt."
'Vindtdeoverheiddaarentegen dat
drinkwaterbedrijven commercieelinde
waterketen ofzelfsinternationaal moeten
opereren,danhebjegrote,sterke bedrijven

Berkhuizen vindtdatdedrinkwatersectormomenteel nietaltijd evengoedwordt
bestuurd. "Deschaalvandesectorvraagtom
bestuurders,maar ikzienu teveelmanagers.
Diegaan nietaltijd evenprofessioneel om
metdedingen waardesector tegenaan
loopt,zoalsdeimagodiscussie.VEWINhad
despotjes vooreenimagocampagne eenaantaljaren geledenalgereed.Maardewaterbedrijven onderlingwerdenheternietover
eensendecampagneisnaardeplankverwezen.Diecampagnewasbedoeldomclaims
vanleveranciersdieapparaten aanprijzen
voordeextrazuiveringvan leidingwater,
vóórtezijn.Dekwaliteitvanhet leidingwaterisnietgoedgenoeg,wordtdoordezeleveranciersregelmatiggezegd.Datisniet waar,
maaralsjealssectornietsoverjezelfvertelt,
ishetvooreenandermakkelijk schieten."
"Deafzonderlijke waterbedrijven zijn teveel
opheteigenbelanggericht",vervolgtBerkhuizen,"terwijl hetjuist hetgemeenschappelijkbelangisdatdesectorzosterk maakt.
Datbetekent datje somsmoetmeegaan in
beslissingen diemisschien nietdirectgoed
uirpakken voorjeeigenbedrijf, maardiewel
beterzijnvoordesector inzijn geheel."
Berkhuizen maaktzichenigszinszorgen
omdetoekomst vande drinkwaterbedrijven
wanneer hij kijkt naarde aantrekkelijkheid
vandesectorvoornieuwpersoneel.Erwordt
teweiniggedaanomdesectoreeninteressantewerkomgevingtelatenzijn. "Goede
mensen wordensteedsschaarser.Wanneerje
wiltconcurreren opdearbeidsmarkt, moet
jemensen welietskunnen bieden.Andets
krijgjenietdiegoede,briljante mensen die
jegraagzou willenhebben.Endat tetwijl
Nederland internationaalgezienopwatergebiedzeervooraanstaand is.Inhet buitenland wordtgesprokenover'TheDutch Miracle'.Maarerwordtteweiniggedaanom dat
verder uit tebreiden.Dedynamiek verdwijnt uitdedrinkwatersector. Endieis
juistzohardnodigomhet voortbestaan
ervan teverzekeren."Hoealleontwikkelingenindedrinkwatetsectotverderzullen
gaanlopen,zalHansBerkhuizen niet meer
vandichtbij meemaken.Met ingangvan1
juni ishij manager Bestuursondersteuning
bijEvidesaf Naeensabbaticalvaneenpaar
maanden,wordthij inseptember partner in
Org-ID,eenbureau voorcomplexebeleidsprocesseninuiteenlopende sectoren."Wie
weet",lachthij, "schuifiknogweleensaan
wanneerdepartijen bijdevormingvaneen
waterketenbedrijfersamen niet
uitkomen." ^
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