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Waargaathetheen
metdeNederlandse
watervoorziening?
Welketoekomstvaandehuidigewaterleidingbedrijven inNederland tegemoet?Dezevraaghoudt
degemoederenbijdebedrijvenzei/ bijdepolitiekenbijanderebetrokkenenopditmomentjlink
bezig.Moetenweveranderenrichting eenwaterketenbednjfinpubliekehandeno/verdienteen
multi-utiiitiybedrijfin privatehandendevoorkeur?Ishetleverenvan(drinkjwatereenmaatschappelijke taako/juist eenlucratievebusiness?
Omopbovenstaandevragenantwoordte
kunnengevenheeftMarcelvanBockelin
opdrachtvanhetadviesbureauTwynstra
GuddeendeErasmusUniversiteit Rotterdam
onderzoekgedaan.Ditheeft geleidtotde
scriptieWaterVoorzien.Hetdoelwasomte
komentoteenbeeldvormingvandewatervoorzieninginNederlandinzo15.Voorwaardewasdatdeontwikkeldeinzichtenniet
hetkarakterzoudenkrijgen van'zomoethet',
maarmeervan'zozouherkunnen'.
Omeenbeeldvorming te kunnen
ontwikkelen vaneentoekomstige watervoorziening,ishet vanbelangomvisiesvan
betrokkenen opdehuidige watervoorzieningteachterhalen. Dezevisiesbepalen
namelijkwelkeontwikkelingen ingang
wordengezet.Zaken alsverdroging, milieuvervuiling,schaalvergroting, liberalisering
enEuropeseeenwording leiden tot reacties
dievaninvloedzijn opdetoekomst vande
waterleidingbedrijven. Eenclustering van
dezeomwikkelingen vormt inhet onderzoekdebasisvoorvier mogelijke roekomstscenario's.Perscenario isvervolgens
beschreven hoeeen watet(leiding)bedrijf
zichzoukunnen organiseren.Welkpersoneelisernodig?Welke investeringen
moeten worden gedaan? Hoezietdeorganisatiestructuur eruir?Deanrwoorden opdir
soortvragen hebben geresulteerd in
verschillende beschrijvingen van mogelijke
toekomstige watervoorzieners.

Duurzaamheid
Inditeerstescenariosraateen duurzame
watervoorzieningcentraal.Potentiëlewaterschaarste,toenemende vervuilingenenergiebesparingmakendatergestreefd wordt naar
sluitendewaterketens.Eenwaterketenis
sluitend alsdebehoefte aan waterwinning
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minimaal is.Omdittebereiken zullen
parrijen indiekerenhunactiviteitenop
elkaarafmoetenstemmen.Het waterbedrijf
dat hierbijpasr,iseenwaterketenbedrijf in
handen vandeoverheid.Doordeactiviteiten
waterwinning, drinkwaterproductie endistributie enafvalwaterverwerking organisarorischsamentevoegenisdebeste afstemmingmogelijk. Hetpubliekeeigendom
maaktdatfinanciëleptestaties ondergeschikt
zijn aandepresraties vandeketen alsgeheel.

Ontbonden klanten
Vergaande technologische vooruirgang
vormt debasisvanhet tweedescenario.
Nieuwezuiveringstechnologieën zorgen
ervoor dareindgebruikers zelfhun water
kunnen zuiveren.Doordeleidingen
srroomt water van eenbasiskwaliteit ende
consument kanbij een tussenpersoon
terecht vooreenzuiveringsinstallatie voor
in huis.Hiermeewordt het mogelijk omde
waterkwaliteit aftestemmen op individuele
wensen.Organisatorisch betekent ditdater
inditscenarioplaats isvoor tweesoorren
watervoorzieners.Eenbuikproducent diede
productie endistributie opzichneemrvan
hetbasiswater eneentussenpetsoondie
zotgt voordeeindzuivering bij deklant.
Dezerussenpersoon verzorgt bijvoorbeeld
deinkoop vanbasiswater,deplaatsing en
het onderhoud vandeinstallatie thuis ende
verkoopvanadditionele producten.De
bulkproducenr heeft eenmeerpubliek, en
deinrermediair eenmeer privaat karakter.

Concessies
Inhetderdescenarioisdewatervoorzieningeen'vrije markt' waarbedrijven strijden
omconcessies.Eenconcessiegeeft het recht
omvooreenbeperktetijd ineenbepaald

gebiedwater temogenleveren.Tegenhet
eindevandeconcessieperiode wordtdoorde
concessieverlener bepaaldofaandegestelde
eisenisvoldaan.Bijeenpositiefoordeel
wordtdeconcessieverlengd,bijeennegarief
oordeelgaatdeconcessieovernaareen
anderepartij.Deconcessieshebben hiermee
hetvoordeeldatnieuwe toetreding mogelijk
wordt.Hetnadeelisdatintensieftoezicht
nodigzalzijn omdeconcurrentiestrijd voor
hetvetkrijgen vanconcessieseerlijk relaten
verlopen.Bedrijven diesrrijden omconcessiesdoendirvanuithetoogpunt vankostenverlagingdoorschaalvergroting, verbreding
vandedienstverleningofeenberere toegang
totdeklant.Deconcessiehouder kanzich
echtetnietalleenopdeze aandachtspunten
richten,ookaandeconcessievoorwaarden zal
moetenwordenvoldaanomcontinuïteit te
waarborgen.

Efficiëntie
Inhetlaatstescenario overheerst de
overtuigingdat (drinkjwater tegen delaagst
mogelijke kostengeproduceerd dient te
worden.Hieraanliggen bedrijfseconomischeenmaatschappelijke motivaties ten
grondslag.Hetsrrevennaarefficiëntie leidt
tot schaalvergroting enhet uitbesteden van
niet-kernactiviteiten. Dekernacriviteit
wordrgroorschaligaangepakr, het overige
uitbesteed. Het waterbedrijfwordtzoeen
netwerkregisseur met daar omheen de
bedrijven aanwietakenzijn uirbesteed.De
eigendomsverhoudingen inde watervoorzieningworden meer hybride, bijvoorbeeld
eennetwerkregisseur in overheidshanden
dierelaties aangaat met private bedrijven.
Detoekomstbeelden diehet onderzoek
ophebben geleverd,gevenaandat erop
verschillende manieren invullingaande
toekomstkanwordengegeven.Zolanginteractietussenbetrokkenen bij dewatervoorzieningmogelijk blijft, gevendeverschillende toekomstvisies ruimte voorverbeteringenvooruitgang.Andere invalshoeken
kunnen leiden tot nieuweideeën.Twynstra
Guddewilhieropinspelendooroverdeze
scenario'sindiscussieretredenmetde
sector.Metdevierontwikkelde scenario'sals
starrpunt kunnen dezediscussies leiden tot
eenbrederemanier vandenken.Dirkandan
weereenbijdrage leveren aaneen continueringvandesuccesvolleNederlandse watervoorzieninginhet nieuwe millennium.
Voornadereinformatiekancontactworden
opgenomenmetMarcelvanBockel(ubc@tg.nl]of
BartBudding(bbd@tg.nl).
Met dank aan Marcel van Bockel *

