INTERVIEW

Het liefstzouKruizeziendathijkon facturerenopbasisvanwaterverbruik, ietsdatde
rijksoverheid niettoestaat."Dehuidige
vormvanfactureren, metallerleirechtendie
indetarievenverdisconteerdzijn, brengt
hogeadministratiekosten metzichmee.Een
factuur dieuitgaat vanhetwaterverbruik is
eenflinkekostenbesparingdiewenu moetenlaten liggen."Anderegrote besparingen
komenvoortuit hetschaaleffect datvoor
efficiëntere inkoopenhuisvestingzorgten
tevensminderpersoneelskosten metzich
meebrengt.

A L G E M E E N D I R E C T E U R R O E L O F K R U I Z E VAN H E T N I E U W E
WATERNET:

"Metverticaal
integrerenbereikie
meefsvnergie»

Kwartiermaken

EenvoorNederlanduniekbedrijfzagop1januarivanditjaar hetlevenslicht.Watemet,geborenuit
deDienstWaterbeheerenRiolering(DWRjen(WaterleidingbedrijfAmsterdam)WLB,isheteerste
bedrijfinonslanddatactiefisindegehelewaterketen."MaareigenlijkgaatWatemetnog eenstapje
verder",zegtRoelofKruize,algemeendirecteurvandenieuweorganisatie."Daaromsprekenwijlievervaneenwatercydusbednjf"
Inapril2003 slotenDWRenWLBeen
samenwerkingsovereenkomst. Degezamenlijkedienstvan Hoogheemraadschap
Amstel,GooienVechtendegemeente
Amsterdam ophetgebiedvan rioolbeheer,
afvalwaterzuivering enwaterbeheer inen
rondAmsterdam enhet gemeentelijke
waterleidingbedrijf beslotentegaansamenwerken indestoringsdienst enopdegebiedenvaninkoop,opslag,logistiek,aanbestedingenautomatisering.Eenfusiezater
destijds nietin,geziendeafwijzende houdinghierinvandeAmsterdamsegemeenteraad."Wezijn toen begonnen om inhoudelijktegaan samenwerken ineenaantal
projecten", bliktKruizeterug."Maaropeen
gegevenmoment dedenwezoveelsamen,
datweserieusmoestengaankijken naar
welkevormwaarinwedatgingengieten.Er
warendriemogelijkheden.Wekonden
wederzijdsediensten aanelkaar uitbesteden,
eendochterbedrijf oprichten endaarinde
gezamenlijke activiteitenonderbrengen of
volledigfuseren. Datlaatstebleekdemeeste
voordelenopteleveren."

Verticaal integreren
Watdaarnavolgde,isinmiddelsgeschiedenis.Op29november 2005werdende officiëledocumenten voordefusie ondertekend
endronken Kruize,dieopdatmoment aan
hetroerstondvanDWR,enWLB-directeur
CarolinevandeWielnadeonthullingvan
hetWaternet-logoeenglaschampagneopde
goedeafloop.Hetiseengeschiedenisdie,
voorlopigalthans,deboekeningaatalseen
unicum."Totnu toeiserin Nederland
steedshorizontale schaalvergroting
geweest",zegtKruize."Verticale integratie
hadnognooitplaatsgevonden,daarzijn wij
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deeerstemee."Volgensdealgemeendirecteurschiet horizontaalintegreren opeen
gegevenmomentzijn doelvoorbij,'je hebt
maareenbepaaldegrootte nodigomschaalvoordelen tebereiken.Daarnavalter niet
veelméérefficiencyvoordeel tebehalen.Juist
met verticaalintegreren bereikjedan meer
synergiedoordatje verschillende activiteiten
opelkaarlaataansluiten."InWaternetzittendezorgvoordrinkwater, het inzamelen
enbehandelen vanafvalwater en waterbeheersamenonderééndak.Waternet presenteertzichalseenwatercyclusbedrijf metde
nadrukopcyclus."Wijgaannogeen stapje
verderdanalleende
keten",verklaartKruize.
"Erwordtaltijd een
onderscheid gemaakt
tussendewaterketen en
hetwatersysteem.Maar
Waternet isniet alleen
werkzaamindieketen,
wijnemenookeenstukje vanhet systeem
erbij.Denkdan bijvoorbeeld aan afkoppelingendesamenhangmet grondwaterproblematiek.Wantje kunt het lijntje tussen
hetsysteemendeketen welwillen doorknippen,maardatleidtweertotminder efficiëntie."Efficiëntie. Hetwootdisgevallen.
Efficiënt endaardoorgoedkoper werkenis
wat tengrondslagligtaandefusie.Met het
samengaan vanDWRenWLBwordtjaarlijks
achtmiljoeneurobespaard."Alleende
inkrimping vandeoverheadkosten,wegaan
vanéénnaar tweedirecteuren envanelf
naarzessectordirecteuren, neemt aleenderdevandezebesparingvoorhaar rekening",
zegtKruize.Eenflinkdeelvandebesparingenzitvolgenshemookbijdefacturatie, nu
voortaan maaréénfactuur verzonden wordt.

Inmiddelszijnzeskwartiermakers,lees:
sectordirecteurén, benoemd diehet organisatieplaatje voorWaternet inelkaargaan
draaien."Hetisdebedoelingdatdit plaatje
vlakvoordezomervakantieklaaris",zegt
Kruize.Hijverwachtdriejaar nodigtehebbenomvandetweeoudebedrijven eengoed
lopendenieuweorganisatiegemaakttehebben."Hetiseenduidelijk plaatje. Waternet
kentdrieprimairesectoren:drinkwater,
afvalwater enhetwatersysteem.Indeuitvoeringhouden wediescheiding.Zozijn er
apartemagazijnen voorhetdrinkwater en
voorhetafvalwater, want deveiligheid staat
natuurlijk voorop.Maaralshetaankomtop
zakenalsvoorbereiding, klantbenadering,
specialeuitvoeringenhet ingenieursbureau,
danwerkenwesamen.Datbetekentoverigensdatvoordemedewerkersdemobiliteit
omhooggaat;er komen
extra loopbaanmogelijkheden. Wantookde
noodzaakomopde
arbeidsmarkt eenaantrekkelijkespelerte blijven,waseenredenom
tefuseren. Bedrijvenals
DWRenWLBhebbenveelredelijk hoog
opgeleidemensennodig.Endaariskrapte
opdearbeidsmarkt,zeker inde technische
sfeer.IkdenkdateenbedrijfalsWaternet,
waaralletakenindewatetcyclus samengevoegdzijn enwaarmogelijkheden zijn
vooreigenresearchenvoorinnovatie,aanspreektbij werkzoekenden."

"Waternetkanbedrijven
eenvolwaardig pakket
aanbieden"

Ophetgebiedvanfacturatie gaatde
samenvoegingwatlangerdurendan drie
jaar,denktKruize.Waarschijnlijk tot2009of
2010."Datkomtdoordat wehiermet enormebestanden temakenhebbendieomgezet
moeten worden."

De boer op
Metdesamenvoegingvan,platgezegd,
drinkwaterenpoepmaaktKruizezichgeen

duurder uitpakken, maardaarmoetje dan
tochvoorkiezen,omdat het maatschappelijk
optimum daarbijgebaat is.Voor bestuurders
betekentdit,datzezonder oogkleppen op
moet besturen."
OokdeKaderrichtlijn Warervraagrextra
inspanningen vanWaternet."Wemoeten
aandeKRW-normenvoldoen.Hetisdaarom
fijn datweveelkennis ineigen huis hebben.
Momenteelbouwen weinHilversum een
MBR-insrallatievoor 100.000vervuilingseenheden.DatiszesmaalzogrootalsdeinstallatieinVarsseveld.Daarnaast wilikgaan kijkenofwetochnogietsnuttigskunnen gaan
doenmetgrijs water,inplaatsvanhetrioolwatersteedsverregaand tezuiveren. Eerdere
projecten opditgebiedzijn weliswaatmislukt,maar ikwildat ideetoch niet helemaal
weggooien."
"^.enanderpunt vormen het Nationaal
Bestuursakkoord WaterendeWatervisie
2050. Datlaatsteiseenklimaatscenario.Wat
gebeurterhierinderegioalsje meer bergingcreëert.Tot2020moeten wehier drieà
viermiljard euroinvesterenomdrogevoetentehouden.Inelkepolderwoontwel
iemand.Toenheteind november vorigjaar
plotselinginheelNederland vandat noodweerwas,regendehethier alseengek.We
zaten toenophetrandje vanonzecapaciteit.
Zulkekwestiesvragen creatieve oplossingen,
zoalswonenophetwaterendrijvendekassen.Maarerisookgewoonwegmeerpompcapaciteit nodig."

Impuls
RoelofKruize.

zorgenomhetvertrouwen datdeAmsterdammers hebbeninhetdrinkwater. "Uit
onderzoekblijktdatDWRenWLBerbeide
goedvoorstonden bij deklanten.Deskundigheid,gedegenheiden betrouwbaarheid
zitten indegenenvandebedrijven.Veiligheidenkwaliteitstaanhooginhet vaandel.
Watwelbeterkanisdedienstverlening.We
zijn nietaltijd evengoedbereikbaar.Enook
deklachtenbehandeling moet verbeteren."
VolgensKruizemoetWaternet ookmeer
aandachtgaanbesteden aanbedrijven. "Op
datgebiedhebbenwehetlaten liggende
afgelopenjaren.Weziennusomsdat bedrijvenafhaken enzelf watergaan oppompen
enzuiveren.MetWaternetkunnen wijdeze
bedrijven eenvolwaardigpakket aanbieden
enzoproberengrotebedrijven aanonste
binden."
Hetmeerdeboeropgaanmet Waternet
gebeurt nietvanuitcommerciële motieven,
benadrukt Kruize."Juistvoordegebonden
Wantenmoeten wedeinfrastructuur zo

optimaalmogelijk benutten, wantdat resulteert inlageretarieven."

Harde noten
Dehardstenoten dieKruizeindetoekomstmetWaternetmoetkraken,liggen
zowelindenabijealsindeverretoekomst.
"Opdekortetermijn moetendeverschillendewerkwijzen endeorganisatiestructuur op
elkaarwordenafgestemd.Allesystemen
moetenwordenaangepast.Datiseenzware
klus.Voordelange rermijn moetenwede
synergiediewebedacht hebben ookzien te
oogsten.Daarnaast moetikhetgemeentebestuurenhetbestuur vanhet hoogheemraadschap latenziendatwezemet één
Waternet beterkunnen bedienendanwe
metDWRenWLBafzonderlijk konden",vervolgtKruize."Dat luktalleendoor transparant tezijn indebedrijfsvoering entelaten
ziendatdebelangen bijhet maatschappelijk
optimum liggen.Zokaneenbepaalde maatregelbijvoorbeeld voordegemeente iets

Kruizehooptdatandere,vastgelopen,
initiatieven doordeoprichtingvan Waternet
weernieuwleveningeblazen wordt."Wie
weetisdit voorLimburgeenimpuls omde
gesprekken overdewaterketen weeropte
pakken.Enikweetdat in Noord-Holland
gedeputeerdePatrickPoelmanhet welziet
zitten omPWNWaterbedrijfNoord-HollandenHoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier nader totelkaartebrengen."Kruizevindthetjammer datveel
gemeenten nietbepaaldgenegen zijn
afstand tedoenvanhun rioleringstaken.
"Gemeenten zetten hun hakken inhet zand
alshet opditpunt aankomt.Alleendetitel
alvandeVNG-nota'Baasineigenbuis'
spreektboekdelen.Mooigevonden hoor,
maarwezitten hierwelvoordeburger.Het
lijkt eropdatdeinstantiezelfbelangrijker is
dandeinhoud.Dat isjammer. Endateen
waterketenbedrijf alleen inAmsterdam
mogelijkzouzijn,isnatuurlijk onzin.Het
gaareromdatjejeeigeninstituut terdiscussiedurft testellen.Dankunnen ermooie
dingenontstaan,zoalsWaternet." f
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