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"Sturenop kosten
alleenriskant"
Inde ha!vanOaseninGouda, hetgrondwaterbedrijf dathetoostelijkdeelvan deprovincieZuidHollandvandrinkwatervoorziet,hangteen tijdbalk diederijkehistorievanditbedrijfweergeeft.De
startligtin 1883 toendeGoudseWaterleidingMaatschappij werdopgericht,éénvande70drinkwaterbedrijven die ervroegerinZuid-Hollandgeweestzijn.Velekleinegemeentelijkebedrijveninen
rondhetGroeneHartmoesteninde loopderjaren hunactiviteitenstakenomdathetgrondwaterin
Zuid-Holland eenmoeilijkegrondstof is:veelhumuszuren,een hardheiddiesomswel32°Dbedraagt
endetendenstotsnelleverzuring.In 1590 werdbijdeprovincialereorganisatie WZHOgevormd
(WaterleidingbedrijfZuid-Holland Oost]naastDZHenWBE BijdevormingvandeHydroncoöperatiein2001 werddenaamveranderdinHydronZuid-Holland ennahetuiteenvallenvandit
samenwerkingsverband eind2004werdOasendenieuwenaamvanhetbedrijf Verslagvaneen
gesprekmetdirecteurAlexanderVos deWael
Hoekijkje terugopdecoöperatieperiode?
"Toenwijmetdegesprekkenovereen
coöperatiebegonnen,wasdevoornaamste
drijfveer eenverdedigingtegendeenergiebedrijven diededrinkwaterbedrijven wilden
kopen.Nuon bijvoorbeeld wildetoende
Flevolandsedrinkwatermaatschappij FDM
inlijven.Wewildendaareenbarrière tegen
opwerpen.Eencoöperatieleekdaareen
geschiktmiddelvoor.We hebbendaarveel
vangeleerd.Eerstwarenonzemedewerkers
vooralgerichtophetsamenwerken inde
nieuwesetting.Na tweejaren werdenookde
beperkingen duidelijk.Devormingvan
HydronAdviesenDienstencreëerdeeen
eigendynamiek inde
coöperatie.IndeRard
vanBestuurwerd het
steedsmoeilijker omde
goedecombinatiete
makentussende
behoefte aan zelfstandigheid vandemoederbedrijven endeneigingtotgroeienvan
HydronAdviesenDiensten.Duidelijk werd
datdevolgendestapeenfusie zou moeten
zijn.Maardaarwarendebedrijven teverschillendvoor.WZHO/Hydron Zuid-Hollandwasgewendomuiteen moeilijke
grondstofdrinkwater temaken,omtewerkenineengebiedmeteenslechtegrondslag.
Datgeeft eenanderecultuurdan wanneerje
prachtiggrondwateralleenmaardiepuit het
zandbehoeft optepompenenje leidingen in
datzandgemakkelijk kunt aanleggen."

Mochtenjullieniethetmeestevoordeelverwachtenvaneenfusie?
"Toenwijalsduurste bedrijfuitde
VEWIN-benchmarkkwamen,hebbenwe
aanprofessor DijkgraafvandeErasmusuniversiteitdevraagvoorgelegd:waarom zijn
wijzoduur?Dijkgraafheeft namelijk een
gestandaardiseerde methodiek ontwikkeld
omallerleiomgevingsfactoren dievan
invloedzijn ophet kostenniveau,inbeeld te
brengenendekostendaarvoor tecorrigeren.
Vooronsisdat heel
belangrijk.Wij zijn
namelijk hetenige
bedrijfin Nederland
dat veeloevergrondwateralsbron gebruikt.
Daarnaastzitten wijin
eengebied meteen bijzonderslechtegrondslag.Goudaisinheel
Nederland berucht.Jeleeft hieropdikwater,
opeenenorm veenpakket.Dat heeft zijn
repercussieopdewijzewaaropjeje transportinfrastructuur moet aanleggen."

Julliehebbeneen beleidsplan2006-2008.
"Toenmedio2004duidelijk werddatwe
uitdecoöperatiezoudenstappen, moesten
wenadenken overdegevolgenvandit
opnieuwopeigenbenenstaan.Opdat
moment kwamenGerVogelesangen Henk
deKraavanEvidesbij mij opbezoekmetde
mededelingdat hethun intentie wasom
vóóreind 2004toteenfusie vanEvidesmet
HydronZuid-Holland tekomen.Zegaven
bovendien deindrukdatEvidesopkortetermijn eenbodopdeaandelenzou uitbrengen.Datbezoekheeft hetprocesvan bezinningaanzienlijk versneld.Wehebben onze
visieaandeaandeelhouders kenbaar
gemaakt endaarvoorooksteun gekregen.
Onzevisieluidt 'soloofsamen'.Datwilzeggendatwesoloverderkunnen.Wijzijn een
gezondbedrijf, technisch oporde,voldoende
wincapaciteiten transportinfrastructuur
aanwezig,financieel gezondmeteeneigen
vermogenvan 23procent.Wehebbengeen
problemen diedooreenfusie opgelostzoudenkunnen ofmoeten worden.'Samen'wil
zeggendat weoptermijn voorstander zijn
vaneengroter bedrijf Onzevoorkeur was
éénRandstad-waterbedrijf voorNoord-en
Zuid-Holland. Datisnietmeerteverwezenlijken.Amsterdam vaartzijn eigenkoers
Noord-Holland wilenigaandeelhouder van
PWNblijven, WBE isgefuseerd met Delta
Water totEvides.Metonzecollega'szijn wij
in2005begonnen met het bestuderen van
eenZeeuws-Zuid-Holhadswaterbedrijf, te
vormendooreenfusie vanEvides,DuinwaterbedrijfZuid-Holland enOasen."

"BinnendeVEWINvoeltmen nietvoor
diecorrectieslag.Datbegrijp ikwel,want
wijzijn deenigemetdeze problematiek.
Maarwijhebbenwelindeloopderjaren
methoden ontwikkeld omopeenkiene
manier met dezeomstandigheden om te
gaan.ToenDijkgraafallegegevens bewerkt
had,wildehijzelfde uitkomst eerst niet
gelovenenheeft hijdeberekeningen nog
eenkeergecontroleerd.Wanterkwam uit

Kijkenjullie naarmogelijkhedenofbezienjullie
hoejetote'e'n bedrijfkomt?
"Neen,wetastenvoor-ennadelen af
Maar hetzijn driebedrijven meteenverschillend karakter:Evides,vooral commercieel-zakelijk ingesteld,DZH politiekbestuurlijk enOasenmaatschappelijk.Dat
maaktdatje verschillend inditproceszit.
Alsje hetmetelkaareensbentoverdevc.

gevoeliggebeurengeweest,maar hetiseen
verademingomweerbaasineigen huiste
kunnen zijn."

"Eenbedrijf

voorZuid-Holland
mZeeland?"

"Wehebbenveelgeïnvesteerd, wehebbenveelervaringopgedaan,hetweer afbrekenvanHydronAdviesenDiensten iseen
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datwijin 2002hetduurste,maarookhet
efficiëntste bedrijf vanNederland waren."
"Metditgegevendoenweextern niet
zoveel,maar intern wel.Hetisvangroot
belangvooronzemedewerkers,die moeten
wetenofzehun werkgoeddoen,enookvoor
onzeRaadvanCommissarissen envoorde
aandeelhouders."
"In2004bleekdatwedooralleaandacht
voordecoöperatiewat weggezaktwarenvan
dieeersteplaats indemethodiekvan Dijkgraaf Maardaarwillen wenu weernaartoe.
Datisonzeuitdaging voordekomende tijd."

Wezaten in2005voorhetgehelebedrijfop
eenziekteverzuim van3,7procent, watik
geenslechtniveau vind."

AlexanderVosdeWad.

ennadelen,moetje ooknogsamentotéén
visieophetnieuwebedrijfkomen.Enje
moetvertrouwen inelkaar hebben.Deprovinciespeeltgeenrolinditproces."
Watverstajeondereen'maatschappelijke'
instelling?
"Wehebbeneennotitie"Vizieropvitaliteit"opgesteld, waarin wediemaatschappelijke instellingomschrijven. Wegaan ervan
uitdat infeite alonzeklanten aandeelhouderzijn.Zijhebbenindeloopderjaren onze
bezittingen, installaties enleidingen en het
eigenvermogenopgebracht.Omdat het niet
anders kan,oefenen indepraktijk deinliggendegemeenten dat aandeelhouderschap
uit,naarratovanhetaantal aansluitingen
peigemeente.Deprovincieisgeen aandeelnouder.Wijziengeenplaatsvoor externen
a
lsaandeelhouder. Datzouookstrijdig zijn
metdebedoelingen vanderecente wijziging
vandeWaterleidingwet.Wanneer waterleidingbedrijven inhanden van overheden
moetenzijn,moetendat welde betreffende
overhedenzijn.Alseen collega-waterleidingbedrijfonze aandelenzou kopen,zou
•latzijn omerfinancieel voordeelvantehebben.Dat isnooitdebedoelingvan hetparlementgeweesten alsdehuidigewetdie
mogelijkheid openlaat, moethijaangescherpt worden.Wijhebbendatookaande
staatssecretaris kenbaargemaakt.Wijkeren
geenwinst alsdividend ait Dewinst wo^dt
gebruikt voorinvesteringen inde infrastructuurofvoorvergrotingvanheteigenvermogen.Datleidttot verlagingvanderentelast
e
n mogelijk totverlagingvanhet drinkwatertarief Ditjaarzaktdeprijs met 10eurocentperkubiekemeterenvolgendjaar
gebeurt dat wellichtnogeen keer."

Wathoudt'Vizieropvitaliteit'in?
"Hetuitgangspunt isdegelijkheid. Het
belangvandeklantstaatvoorop.Deze
vraagt kwaliteit enleveringszekerheid. Onze
manier vanwerkenisgerichtop duurzaamheid,inalzijn aspecten,enophet dienen
vanhetmaatschappelijk belang.Daartoe
moetenweeenvitaalbedrijfzijn.Datwil
zeggendatonsvakmanschapzogroot mogelijkmoetzijn endatwedatoppeil moeten
houden."
"Innovatievinden webelangrijk. Hoe
kunnen wehetdrinkwaterproces met onze
grondstofverderverbeteren.Diekennis
kunnen weniet bijKiwahalen;onzesituatie
istespecifiek.Welkleidingmateriaal isinde
Zuid-Hollandse bodem het beste?Kunnen
weindeplaatsvanverticaleboringenook
horizontale boortechnieken benutten inde
dunnezandlagen tussende veenpakketten?
(zieookpagina 14,red.)Kunnen wededoelmatigheid verdervergroten?Welerenopdat
gebiedveelvandeervaringvandeex-medewerkersvanHydronAdviesen Diensten."
Oasenbesteedtveelaandachtaandejysieke
vitaliteit?
"Wehebbenjarengeworsteld metde
werkdruk,stressenziekteverzuim,zonder
ooithetgevoelgehad tehebbeneengoede
aanpakgevondentehebben.Wehebben nu
bedrijfsfitness omarmd.GeenGoudsestroopwafels meer,maar fruit bijdekoffie.Afentoe
lopentijdens hetwerk,naarhet kopieerapparaat,naardepostkamer.Lievertraplopendan
metdeliftgaan.Webiedenveelsportaan:
lopen,fietsen,skitraining, fitness."
"Alsjejerealiseertdatje zelfinvloedop
jefysiekegezondheidkunt uitoefenen,
bevordertdatookjementale gezondheid.

Hoebenjijindedrinkwaterbrancheterechtgekomen?
"Mijngeboortedatum is4-4-'44.Nade
middelbareschool hebikinDelft mijn kandidaatswerktuigbouwgedaan.Ikbeninde
technische bedrijfskunde afgestudeerd. Mijn
eerstebaanwasindeRotterdamse haven,
waar toencontaineroverslag nognieuwwas.
Aansluitend benikmanager technischeoperationsbijeen stukgoedoverslagbedrijf
geworden, metzevenlocaties,waterg
onpraktisch was.Maaralswewat wilden
veranderen,moesten wedatzelfrealiseren,
zeidegemeente.Endatkonden weniet,
wantdeinvesteringen vooreennieuwekade
warenveeltegrootvoorons.Ikbenmetoen
gaan verdiepen indeachtergrond vandeze
opstellingvandegemeente.Ikwildedepolitiekemanier vandenkenbegrijpen.Zo
kwam ikindepolitiekterecht,werd raadslid
inDelft voordeWD envervolgens wethouder.In 1986benikbenoemd tot directeur
vanhetWaterleidingbedrijf vandeAlblasserwaardendeVijfherenlanden in Meerkerk,éénvandebedrijven waaruit in1990
WZHO ontstond."
HoeisdesamenwerkingmetdeRaadvan
Commissarissen?
"Per1-1-2004isdeRaadvanCommissarissenvolledigvernieuwd.Inplaatsvan
twaalfledentelthijernu vijf Datzijn externeleden,geenbestuurders vandeinliggende
gemeenten.DeRaadbestaatnu uiteenziekenhuisbestuurder, eenstatenlid,een marketingdeskundige eneen oud-wethouder,
dieeeneigenadviespraktijk heeft opgezet.De
werknemerscommissaris iseenoud-lidvan
deEersteKamervoordePvdA.Eenprima
samenstellingommeetemogen samenwerken."
"Waarikmewelzorgenovermaak,is
heteenzijdig sturen opkosten,watdoorde
benchmarkgestimuleerd wordt.Alseenmaalallerekenveiligheid wegbezuinigd
zijn, krijgjediealleen tegen hoge kosten
terug.Bovendien vragenwijonsafofweniet
teveeldeskundigheid buiten dedeurgezet
hebbenenofweniet inplaats vanuitbesteden moetengaan aanbesteden."
"Zekerheid enveiligheidvormengeen
vergelijkingsaspecten indebenchmark. Dat
isnietgoed.Zekergrotecalamiteiten kunnenwenietmeerzelfaan.Wemoeten ons
afvragen welkekritischekennis nodig isin
elkdrinkwaterbedrijf, voor specifieke
situaties."*T
Maarten Gast
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