'We zun bijvoorbeelderg

'De wàteÍsectormoet niet
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et is zeer verstandig
gewêest dat oud-minister
tan Pronk van VROI{
zi€h dêstijds hard hê€ft
gemaakt om de waterséctor in publiêke handen
te houdên,' uegt algeme€n
directeur van Wàternet,
Roelof Kruize.
Wàternetis sindsl januari
2006 hêt nieuwewaterbedrijfvan Amsterdamen het
Hoogheemraadschap
Amstel,
Gooien Vecht,Het omvat
de voormaligeDienstwaterbeheeren Riolering(DWR)
en het Waterleidinqbedrijf
Amsterdam(WLB).
In lijn met het beleidvan
staatssecretaris
vàn 14ilieu,
Van Geel,is WaternetêeÍt
'waterketenbêdruf
', dat
drinkwaterproductie,
afvalwate12uiverin9
en riolering
combineert,De visievan
Kruizeop de naeuweconcept
Drinkwaterweten de rol van
het maatschappelijk
bedrijí

de speelbalvên winstbejag
worden,'aldusKruize.'tíet
PivatiseÍingloopje risico's.
Gebrekkigonde oud is de
eerstetien iaar nauwelijks
zichtbaarVoorwater ligt
privatiseringkritischerdan
Voor€nergieomdat ook de
volksgezondheid
in het geding
is. Bovendienkan ik me het
niet voorstellenhoe waterleveranties
en -distributie
kunnenwordengesplitst.
Ook in de energiesêctor
komt
sPlitsing9ekunsteldover'

ver met de aftoppelingvan
regenwatei70 procentis
inmiddelsgerealiseerd.Ook
bestedenwe veel geld aan
op duurzaamheidgerachte
R&D.We gaên een nieuwe
membraanbioreactor
bouwen
in Hilversum
die schoner
emuentoplevert.Deze
technologieis overigenseen
mooi voorbeeldvan kennisuitwisselingtussênde
vêrschillende
bedrijfsonderdelen:productieen
zuivering.'

De directeurvan Waternêt
js een groot voorstandervan
verticaleintegratie,Behalve
tot inspiratieleidt dit tot
doelmatagheid,
wêar de klant
van mee kan profiteren.
Eengroteredoelmatigheid
Ge!:n wrnslntrlr..hr
bereikje naetdoor dê enorme
floe winstafdrachtwordt
opschàlingdie nu aan de
geregeld,is een bêlêngrijk
gang is, Ik mêêk me zorgen
atemin de nieuweconcept
over het grote aantalfusies
Drinkwaterwêt,
Kruizeis geen in de wàt€rbranche,Grote
voorstandervan wanstafdrácht bedrijvenzajnuiteindelijk
i.'.it.
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'In
àande aandeelhouders:
mijn visieis dit niet te combÈ
nerenmet de keuzeom de
waterbranchein publieke
handente houdên.Vanzelfsprekendmoet er €en
rendementop het geinvesteerdevermogenworden
uitgekeerd,een redelijk
percentagedat gêbruikelijk
is voor investeringen
van
het eigenvermogen,'
In de nieuweDrinkwaterwet
wordt de kwaliteitvên drinkwatêrbronnenveiliggesteld,
wat Kruizeeen goedezaak
vindt.De impulskomtvanuit
de EuropesêKaderrichtlijn,
waarinwordt gestreêfdnaar
schoneroppervlaktewater
'In Amsterdêmzijn we op veel
frontenmet duurzaamheid
bezig,'aldus
Kruize.

een blokkadevoor verticale
integratie,een ontwikkelan9
die in bijna alle Europese
landenoverigensheel
normaalis,
en warcrsysreeni
Kruizeacht de kansdaarom
reèeldat Waternetin de
toekomsthet enigewêterketenbedrijfin Nedeíandzal
blijven,wat hij zou betreuren.
'Wat dat betreftzou de
landeliikepolitiekeen voorbeeldmoetenstellendoor bij
de volgendekabinetsformatie
waterketênén watersysteem
bij één ministerieonderte
Drengen.-r

