INTERVIEW

D I R E C T E U R PWN

MARTIEN D E N BLANKEN:

Waterketenbedrijf in
geheel Noord-Holland?
Eenfusieverzoek vanDuinwaterbednjfZuid-Holland werdafgewezendoordeprovincieNoord-Holland,deenigeaandeelhouder van NVPWN,WaterleidingbedrijfNoord-Holland. Voorwensenvan
hetbedrijfzelfommethetWaterleidingbedrijfAmsterdam tefaserenbleekinAmsterdamgeen
gehoorte bestaan.WLBfuseerde met DWRtotWaternet, heteerstewaterketenbedrijfinNederland.
Destemeerontwikkelingenwarenerop hetgebiedvantechniekenbedrijfsvoering. PWNverrastede
sectordeajgelopenjaren eerstmetdetoepassingvandemembraanfiltratie op praktijkschaal in
Heemskerk.VervolgensmetdecombinatievanwaterstofperoxideenUV inAndijk.Verrassend was
ookdarhetaantalmedewerkersindezelfdeperiodegehalveerdwerd.Hoekijkt de directeurvan
PWN,ir.Martienden Blanken,naarde toekomstvanzijnbedrij/?Verslagvaneengesprekmethem
mzijn hoofdkantoor inVelserbroek.
Erzijnbijjullienogalwatveranderingenopdirectieniveaugeweestde ajgelopenjaren.
"Ja,dat kanje welzeggen.NadeverzelfstandigingvanPWNtoteenNVin 1990,zijn
webegonnen met eenvijfhoofdige directie
bestaande uit driestatutair directeuren en
tweeadjunct-directeuren. Vanaf1950ishet
aantal directeurengeleidelijk aan verminderd,min ofmeergelijke tred houdend met
deteruggang indetotaleformatie.Nade
fusie metWLKZhadden werondde 1.000
fte's, nu zijn hetereffectief nogmaar470."
"In hetkadervandieteruggang hadde
ondernemingsraad aleerderdevraaggesteld
ofnogweltweestatutair directeuren nodig
waren.Juist vanwegealdie veranderingen
vondenErikVreedenburghen ikdatdatwel
nodigwas. Hetbedrijfalsgeheelende mensenindividueelvroegen veelaandacht.
Bovendienisdesamenstelling vandedirectieeenzaakvandeRaadvanCommissarissen.Eind 2004,toende
reorganisatie voorhet
grootstedeelachterde
rugwas, kwamen wij
echtersamen totde
conclusiedatdetijd rijp
wasvooreenéénhoofdige leiding.DeRaad
vanCommissarissen bleekdatmetonseens
tezijn.Erikisper 1juli 2005teruggetreden.
Hij hader 17jaar alsdirecteur opzitten.Ik
bensindsdien alleen directeur."

teerden.Nu zijn heternogvier.Zelfbeperk
ikme totdealgeheleleiding,de langetermijnontwikkeling endecontacten metde
RaadvanCommissarissen endebranche."
"Beginditjaar zijn wegestart meteen
nieuwondernemingsplan, datop unieke
wijze totstand isgekomen.Dit betekent dat
erveelenthousiasme vooris. Quakosten zitten weinmiddels opeen aanvaardbaar
niveau.Kernvanhetplan isdat weons nu
vooralopdekwaliteit vande dienstverlening
gaan richten."
Jijhebtnogalwat contactenmetdebranche.
"Ja,maar hetwordenerdekomende tijd
minder.HetvoorzitterschapvandeKVWN
loopteindditjaaraf evenalshet voorzitterschapvandeRaadvanCommissarissen van
deReststoffenunie. VanuitdeKVWNbenik
bestuurslid vandeStichting Wateropleidingen.Diefunctie legikdanookneer.Verder
zitikinhetVEWINbestuur,indeRaadvan
Commissarissen van
AquanetenindeStichtingH20-partners,de
stichtingdiedetsunamigelden beheert.Ikbendaarnaast lidvande
Transitiecommissie vanKiwa.Datisdecommissiediebekijkt hoenadeopsplitsingvan
Kiwain tweezelfstandige bedrijven (keuring
encertificatie enerzijds enonderzoek anderzijds)debesturingvanhetonderdeelWater
Researchmoetgebeuren.Voorkeuringen
certificatie wordtgezochtnaarderdendie
geïnteresseerd zijn inverdereexpansievan
dezeactiviteitendaargeld inwillen steken.
Totslotben ikvoorzitter vanRIWA-Rijnen
lidvandeVorstand vandeIAWR."

Ejxciè'ntbeheerriolering
vraagt grotere eenheden

Hoeheefthetbedrijfhieropgereageerd?
"Inhet bedrijfis diestap heelgoed
gevallen.PWNslankteafendedirectieook.
Wehebbendetopsindsdien ookverder
gestroomlijnd. Vroegerhadden wetien
managers diedirectaandedirectie rappors6
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"Het isheelwat bijelkaar.Voordeelis
weldatje vanallesgoedopdehoogte bent.
Probleem indedrinkwatersector isdat met
hetslinken vanhetaantal bedrijven dealgemene taken overeensteedskleiner wordend
groepje mensen verdeeld moeten worden."
Bestaatgeenvraagmeernaareen apartedirecteur
NatuurbeheerbijPWN?
"AlsPWNblijven wehet uitgangspunt
hanteren enuitdragen dat drinkwatervoorzieningennatuur enrecreatie gelijkwaardigetaakvelden zijn. Maardekritiek dievooral
StichtingDuinbehoud vroegeropdeduinbeherende waterleidingbedrijven in het
algemeen had,isverstomd. We zijn in rustigervaarwater terechtgekomen doorde
manier waaropelkbedrijfmetdiecombinatievanverantwoordelijkheden omgaat.
Vanuit ProvincialeStaten krijgen natuurbeheeren recreatiewelaltijd veelmeer aandacht dandedrinkwatervoorziening.Zo
hebbendeStateneenvoorstelafgewezen om
hetbeheervandedrieduincampings onder
tebrengen ineenaparte NV. Hoeweldeaandelen vandieNVvoor 100 procent inPWNhanden zoudenblijven en hoeweldeRaad
vanCommissarissen akkoordwas,waren
ProvincialeStaten tochbangdatdeze interneverzelfstandiging het beginvaneenproceszouzijn datzoueindigen inechte privatisering."
"Hoeweldiecampings erallang niet
meerzijn omdebleekneusjes uitAmsterdamvandriehoog-achtereengezonde
zomer tebezorgen, blijft menzewelkoesteren.Zehebbenookeenapartesociale functie
inderegio.Om kruissubsidiëring tevoorkomen,hebben wezewelondergebracht ineen
apart bedrijfbinnen desectorKlanten
Markt,de Kennemerduincampings."
Zijnjullie eral uitmet demountainbikers?
"Inhetalgemeen trekken deduinen erg
veelpubliek,maar liefst achtmiljoen bezoekersperjaar.Datkomt vooraldoordatje in
onzegebieden magfietsen.Vroegerzagen
wepubliekalseennoodzakelijk kwaad.Nu
proberen wezoveelmogelijk mensen uitde
regiovandenaruur telatengenieten, met
inachmamevandebelangen vande natuur.
Ookhouden werekening metdewensen van
deverschillendesoorten recreanten. Daarom
isoverlegmetomwonenden en recreanten
vanbelang.Metdemountainbikers isde
regelingnu zodatdezeopalledagen,dus
ookopzondag,tot 10.30uur vandeonverhardepadengebruik mogen maken.Totdie
tijd ishet aantal wandelaars beperkt.Ze
moeten alleenvroeguit deveren."

omzet(ongeveervierton)uiteigen bedrijfsmiddelen inhetbuitenland besteed wordt.
Daarnaast proberenwegeldenvandeVNGen
vanOntwikkelingssamenwerkingaante
trekken.WenemenookdeelaanhetWaterfonds Indonesië,datnuWaterfonds Holland
heet.Datinvesteert innieuwe aansluitingen
enproductiekwaliteit. Metdeopbrengstvan
dieaansluitingenenhetgeproduceerdewater
wordtdeleningzonderwinst terugbetaald.
Bijdeminister van Ontwikkelingssamenwerkingiseenvoorstelingediendomdatookin
Vietnam,Ruanda,SenegalenNiger tegaan
doen.AlsPWNhebbenwedaarnaast contact
methetdrinkwaterbedrijf vanPekanbaruop
Sumatra,eenstadvanzo'n700.000inwoners,
diegroeitnaaréénmiljoen,eenstadmetolieindustrie.Wekijkenofwedaarde bedrijfsvoeringkunnen overnemen.Datzoueenbredereinzetvanonzedeskundigheid, ookvoor
distributiebijvoorbeeld, mogelijk maken.
Datisweleenrisicodragendeactiviteit,maar
moetinprincipekostendragendzijn.Devele
oudecontacten indatland,ookdiemetde
mensenvanPerpamsi,zijnsteedsweerde
basisvoornieuweactiviteiten."

MartiendenBlanken.
Mo^jenwenognieuweontwikkelingenoptechnisch.gebiedvanPWNverwachten?
"Jazeker.Hetsysteem van voorzuivering
mhetproductiebedrijfAndijk,datvani960
dateert, moetdekomende tijd vernieuwd
worden.Wehebbennude gebruikelijke
coagulatieensnelfiltratie. Dat kunnen we
vernieuwen, maar westuderen opdecombinatievaninline-coagulatie metMIEXenvan
ultrafiltratie. Ultrafiltratie isdeopéénna
grootstemethodiek inderijvan filtratiesystemen met steedskleinerwordendeporiën.
SamenmetAustraliërs,Japanners en Norit
verrichten wedit onderzoek."
"Voorproductiebedrijf Heemskerk hebbenwebeslotendecombinatie waterstofperoxide met UV,dieinAndijk prima functioneert,ooktegebruiken voorde behandeling
vanhetWRK-waterdatindeduinen geïnfiltreerd wordt. Hetgaatdaarbij omeen waterstroom van45miljoen kubiekemeter per
jaar.Wevoorkomen dandat we,zoalshet
plan was,voordit waternadeinfiltratie nog
eenkoolfiltratie alsnabehandeling moeten
bouwenomzekettezijn datwealleorganischemicroverbindingen tegen houden."
Hoekijkjij te^enhetwaterketen^ebeurenaan?
"DeprovincieNoord-Holland heeft
belangstelling voorverdere ontwikkeling
vandewaterketenaanpak. Degedeputeerde
PatrickPoelmanstimuleert het.Wevoeren
gesprekken met het Hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartier enWatetnet. Die
richtenzichnu vooralopsamenwerking in
klantenzaken,zoalsdenota'seneen klan-

tencontactcentrum. MetdeRaadvanCommissarissen bezinnen weonsopdeverdere
ontwikkeling.Blijven wewiewezijn ofgaan
weopschalen,enzoja,verticaalinderichtingvandewaterketen ofhorizontaal inde
richting vandedrinkwatersector?"
"Zelfhebikeenlichtevoorkeur vooreen
waterketenbedrijfvoorNoord-Holland. Met
namedooreenmeerbedrijfsmatige aanpak
van het rioolbeheer ingrotere eenheden
moetveelgeld tebesparenzijn.Alleenisde
weerstand bijdegemeenten nu noggroot.
Hetraakvlakmet Hollands Noorderkwartier
isnaastdeklantencontacten beperkt.We
hebbeneengezamenlijke storingsdienst op
Texel.Zetje derioleringerbij,danzaldat
heelandersworden.Voordeelvanopschalen
naareenwaterketenbedrijf isookdatjeje
maatschappelijkebindingmetoverhedenen
klanten behoudt.Datje eenspeler in het
provinciale veld blijft."
Hebbenjullie no,gactiviteiteninhetbuitenland?
"Vanoudsher heeft PWNvoorzichzelf
eenrolgezienindeverbeteringvandedrinkwatervoorzieninginminderbedeeldelanden.
Ikondersteunenstimuleerditstrevenvan
harte.Wezijn eenmaatschappelijk bedrijf Ik
ziehetalsonzemaatschappelijketaakonze
kennis tedelenmetanderen.Voorheendeden
wedatineentwinningmetBogorinIndonesië.Nuwerkenwelangstweelijnen in het
buitenland:viaAquaforAlllooptdecharitatievekant,viaAquanetde'non for profit'-lijn.
Wehebbendeafspraak metdeRaadvan
Commissarissendateenkwartprocentvande

Hoeisjouwloopbaantotdusverreverlopen?
"Ikkomvaneenveeteeltbedrijf inKamerik(U).Hoewelikophetseminarie inBergen
opZoomalgauwzagdatpriester niet mijn
roepingwas,hebikdieopleidingwelafgemaakt.Hetwaseengoedeschool.Van1969
tot 1976hebikinWageningen cultuurtechniekgestudeerd,denattekant,bijVander
MolenenKraaijenhofvanderLeur.Vervolgensverrichtte ikpraktijkonderzoek ophet
gebiedvangrondwatermodellen indeAchterhoek, bijHenny Colenbrander. In1976
begon ikbijKiwa,waarwedeeffecten van
grondwaterwinning opdeomgevinggingen
bestuderen.Ikhebzoallegrondwaterwinningen inNederland lerenkennen.Na rien
jaar werdikhoofd distributie bijWaterleidingMaatschappij Limburg.Darwasde tijd
d
vandefusies.InLimburgbestonden toen
nogruim tienmeeststedelijke waterbedrij
venmet decombinatieenergieenwater. H
energiegedeelteging naardePLEM,het
waterdeelnaarWML.ToenWilDierxmet
pensioenging,benikhemopgevolgdals
technischadjunct-directeur onderSjefVliegen.In 1992benikovergestapt naarWitteveen+Bosmetalsopdrachtdaateendrinkwaterpoot teontwikkelen.Naéénjaar benik
echter bijPWNvoorErikVreedenburgh, die
CasperSpreywasopgevolgd,indeplaats
gekomen alsdirecteur drinkwater. Ikben nu
55jaar,nu dusbijna éénjaaralgemeendirecteuren ikhebhet hiernaar mijn zin." ^
Maarten Gast
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