
       Voor de goede orde dient hier te worden vermeld dat de heer G.J. van Helden, één173

van de promotoren, in de periode 1982-1991 gedeputeerde van financiën, personeel en
organisatie van de provincie Groningen was. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken
bij de voorbereiding en realisatie van de provinciale reorganisatie van 1990. Daarnaast kan
worden opgemerkt, dat de onderzoeker in de periode 1988-1991 werkzaam is geweest bij
de provincie Groningen; hij is daar echter niet rechtstreeks betrokken geweest bij de
voorbereiding en implementatie van de reorganisatie. Om de case provincie Groningen en
de ervoor gebruikte informatiebronnen goed vergelijkbaar te houden met de beide andere
cases in dit onderzoek, is er bewust naar gestreefd ook deze case-beschrijving, voorzover
mogelijk, uitsluitend te baseren op de specifiek tijdens het case-onderzoek verzamelde
informatie.
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VIII. De provincie Groningen: een geleidelijke weg naar verzelfstandiging

VIII.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de in 1990 en 1996 bij de provincie Gro-
ningen gerealiseerde veranderingen in de organisatiestructuur. Bij de in 1990
afgesloten reorganisatie werd het griffie-dienstenmodel verlaten. In de provinciale
organisatie ontstonden, naast een ondersteunende en coördinerende dienst, vier
beleidsdiensten en twee beheersdiensten. De in 1996 afgesloten reorganisatie
betekende onder meer, dat de vier beleidsdiensten werden samengevoegd tot twee
grote beleidsdiensten. De twee beheersdiensten - waar in dit hoofdstuk de aan-
dacht vooral naar uitgaat - werden bij de reorganisatie van 1996 (vrijwel) ong-
ewijzigd gehandhaafd.173

  De provincie Groningen was interessant als object van onderzoek, omdat de
organisatieveranderingen er vrij behoedzaam werden doorgevoerd. Externe
verzelfstandigingen deden zich bij de provincie Groningen niet voor; zowel in
1990 als 1996 was sprake van interne verzelfstandigingen. Daarnaast was onder-
zoek in de organisatie van de provincie Groningen belangwekkend, omdat met
name de twee in het kader van de reorganisatie van 1990 gevormde beheers-
diensten (te weten: Zuiveringsbeheer Provincie Groningen en Dienst beheer
Wegen en Kanalen) een meer zelfstandige positie kregen. De produkten van deze
beheersdiensten waren in het algemeen concreet en vrij goed meetbaar. Daardoor
zou het wellicht mogelijk zijn, te komen tot een vrij duidelijke bepaling van het
effect van de organisatieverandering op bijvoorbeeld de produktie en de effici-
entie. Tot slot kan worden opgemerkt dat de provincie Groningen tevens interes-
sant was, omdat hiermee een organisatie op het provinciale niveau kon worden
onderzocht op de overwegingen voor verzelfstandiging van bepaalde onderdelen
van de organisatie en de effecten ervan.
  In het algemeen gesproken mag worden gesteld, dat in de periode vanaf circa
1985 tot 1997 in de provinciale organisaties in Nederland de ontwikkelingen op
het gebied van verzelfstandiging vrij bescheiden waren, in vergelijking tot de
ontwikkelingen bij het rijk en vooral de gemeenten. 



       Over het case-onderzoek bij de provincie Groningen verscheen het afzonderlijk174

gepubliceerde onderzoeksverslag Verzelfstandigingen bij de provincie Groningen:
onderzoek van de interne verzelfstandiging van de Dienst beheer Wegen en Kanalen en de
dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen. Dat verslag bevat een nadere beschrijving
van de ontwikkelingen bij de provincie Groningen en DWK en ZPG, alsmede nadere
gegevens ter onderbouwing van de in dit hoofdstuk weergegeven conclusies.
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  Het onderzoek bij de provincie Groningen vond plaats in de periode maart-
augustus 1996. Binnen de provincie Groningen concentreerde het onderzoek zich
op de twee al genoemde beheersdiensten, de dienst Zuiveringsbeheer Provincie
Groningen (ZPG) en de Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK). In feite werden
dus twee praktijkgevallen van interne verzelfstandiging onderzocht. De ontwikke-
lingen met betrekking tot de beleidsdiensten en de coördinerende en ondersteu-
nende dienst bleven grotendeels buiten beschouwing.
  In paragraaf VIII.2 volgt een beknopte schets van de in 1989/1990 en 1996 bij
de provincie Groningen gerealiseerde organisatieveranderingen. In dit hoofdstuk
is de aandacht verder gericht op de veranderingen binnen de twee beheersdien-
sten. Paragraaf VIII.3 geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen DWK en de
steun die dit organisatie-onderdeel biedt aan het in hoofdstuk III ontwikkelde
theoretisch raamwerk. In paragraaf VIII.4 komt ZPG op soortgelijke wijze aan de
orde. Met paragraaf VIII.5 wordt dit hoofdstuk afgesloten.174

  Bijlage VIII.A bevat enige nadere informatie over de werkwijze, die werd
gevolgd tijdens het onderzoek bij de provincie Groningen.

VIII.2 De provincie Groningen: schets van de organisatie en verande-
ringen hierin

VIII.2.1 Wijzigingen in de organisatiestructuur

Tot 1990 was de provincie Groningen georganiseerd volgens het griffie-dien-
stenmodel. Onder dit organisatiemodel werden uitvoerende werkzaamheden in
principe verricht bij de diensten, terwijl de beleidsmatige activiteiten plaats-
vonden binnen de griffie. In de praktijk was dit scherpe onderscheid in de aard
van de activiteiten dikwijls verwaterd.
  Naast de griffie kende de provincie Groningen tot 1990 de diensten Provinciale
Waterstaat en de Provinciale Planologische Dienst. Tussen de griffie-afdelingen
en de diensten deden zich regelmatig wrijvingen voor, terwijl - omdat de schei-
ding tussen de werkterreinen van de griffie en diensten was vervaagd - ook
regelmatig "dubbel werk" werd gedaan (waarbij bijvoorbeeld binnen de griffie en
de diensten een min of meer gelijksoortige nota werd voorbereid). Het griffie-
dienstenmodel werd vrij algemeen ervaren als knellend en inefficiënt. Daarnaast
was het politieke bestuur van oordeel, dat onvoldoende politieke sturing gegeven



       Voor een goed begrip van de achtergronden bij de ontwikkelingen kan het zinvol175

zijn, een beknopte schets te geven van enkele politieke verwikkelingen in de provincie
Groningen in de jaren zeventig en tachtig. In vergelijking tot verscheidene andere
provincies, werd de provinciale politiek in Groningen lange tijd gekenmerkt door vrij
scherpe tegenstellingen tussen politieke partijen. Hierbij speelden wellicht verschillende
factoren een rol. In de eerste plaats kan worden gewezen op de gedurende een lange
periode relatief sterke positie van de Communistische Partij van Nederland (CPN), die in
Groningen ook gedeputeerden leverde. Daarnaast kende de provinciale samenleving van
oudsher vrij grote verschillen tussen "boeren" en "(land-)arbeiders" (zie ook Copinga,
1987, pp. 25-29). Deze tegenstelling vertaalde zich wellicht in tegenstellingen tussen
enerzijds de (achterban van de) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en anderzijds de
CPN en de Partij van de Arbeid (PvdA).
  Tevens kan worden gewezen op het feit, dat in 1970 de PvdA er door "politieke
handigheid" in slaagde om, tegen de gemaakte afspraken in, bij de verkiezingen in
Provinciale Staten van het College van GS een groter dan afgesproken aantal PvdA-
gedeputeerden te verkrijgen en (de partijen die later opgingen in) het Christen-Demo-
cratisch Appel (CDA) buiten het College van GS te houden. In de periode 1974-1978
bestond een "links-meerderheidscollege" van de Politieke Partij Radicalen (PPR), CPN en
PvdA, dat in Provinciale Staten steunde op een meerderheid van één zetel. Eind jaren
zeventig werd vervolgens de PvdA, verreweg de grootste partij in Provinciale Staten,
enige tijd buiten het College van GS gehouden. Dit was mogelijk ten gevolge van een
afsplitsing van een groepje PvdA-ers. Vanaf 1987 werd het College van GS gevormd door
een combinatie van CDA, PvdA en VVD.
  De lange tijd sterk "gepolitiseerde" en in elk geval gepolariseerde verhoudingen hebben,
naast het feit dat er bijvoorbeeld geen druk tot bezuinigen bestond, waarschijnlijk
bewerkstelligd dat de aandacht voor het functioneren van de provinciale organisatie lange
tijd beperkt was.

       Voor de volledigheid kan worden opgemerkt, dat het bij de beleidsdiensten ging176

om de dienst Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, de dienst Welzijn, Economie en Bestuur,
de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Milieu en Water. In hoofdlijnen geschetst,
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kon worden aan de activiteiten van de relatief zelfstandige en qua aantal medewer-
kers omvangrijke Provinciale Waterstaat.175

  Sinds 1989/1990 zijn bij de provincie Groningen twee reorganisatieronden
doorgevoerd. De in 1990 afgesloten reorganisatie en de ermee verbonden oprich-
ting van het ZPG in 1989, leidde tot een min of meer intern verzelfstandigde
positie voor de twee beheersdiensten ZPG en DWK. Vooral ZPG kreeg in 1989
een vrij zelfstandige positie. Deze organisatie stond in financieel opzicht geheel
naast de overige provinciale organisatie-onderdelen, die samen de "algemene
dienst" vormden. Voor DWK was vanaf 1990 eveneens sprake van een min of
meer zelfstandige positie. Maar deze dienst bleef toch direct verbonden met de
andere delen van de provinciale organisatie, terwijl de zelfstandigheid op bijvoor-
beeld financieel-economisch gebied - in elk geval formeel - geringer was.
  De vier beleidsdiensten en de ondersteunende en coördinerende dienst, kregen
in 1990 slechts in zeer beperkte mate een zelfstandige positie.  De opzet van de176



werden de twee eerstgenoemde diensten bij de reorganisatie van 1996 samengevoegd tot
de nieuwe dienst Infrastructuur. De andere twee diensten gingen samen in de dienst
Ruimte en Milieu. De ondersteunende en coördinerende activiteiten werden verricht bij de
Dienst Centrale Ondersteuning, waarvan de activiteiten en organisatiestructuur in 1996
enigszins werden gewijzigd.
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reorganisatie van 1990 was ook niet in de eerste plaats het intern verzelfstandigen
van alle organisatie-onderdelen en het vergroten van de efficiëntie (al speelde het
streven naar efficiëntie-verhoging in de praktijk wel een rol). In 1990 ging het
vooral om versterking van de politieke sturing van de organisatie.
  Uit een in 1994 door een extern bureau uitgevoerde evaluatie van de reorgani-
satie van 1990, kwam naar voren dat de in 1990 ingevoerde organisatiestructuur
bevredigend functioneerde. Ook over de politieke bestuurbaarheid bleek binnen
de provinciale organisatie tevredenheid te bestaan. Dat was veel minder het geval
ten aanzien van aspecten als integraal management, de organisatiecultuur en een
goede onderlinge afstemming en coördinatie van (beleids)activiteiten. De
organisatiecultuur werd, kort gesteld, gezien als onzakelijk en weinig initiatief-
rijk, terwijl er onvoldoende oog was voor bijvoorbeeld de kwaliteit en de kost-
prijzen van produkten. Overigens functioneerde vooral ZPG vanaf 1989 behoor-
lijk, zo werd in het evaluatie-onderzoek gesteld.
  Begin jaren negentig vond binnen de Nederlandse provincies een discussie plaats
over de toekomstige bestuurlijke positie van de provincies. De rol van de provin-
cies zou steeds verder kunnen afnemen, als de plannen voor bijvoorbeeld uitbrei-
ding van gemeentelijke taken en de oprichting van "regiobesturen" (aansluitend
bij de indeling op basis van de zogenaamde Wet Gemeenschappelijke Regelingen)
en "stadsprovincies" doorgang zouden vinden. Mede naar aanleiding van de lage
opkomst bij de verkiezingen voor provinciale staten in 1991 werd het, eenvoudig
gesteld, tevens nodig gevonden de bevolking meer van het bestaan van de
provinciale besturen op de hoogte te stellen.
  Ook binnen de provincie Groningen werd nagedacht over de toekomstige taak
en bestuurlijke rol van de provincie. Dit leidde tot een kerntakenonderzoek. Op
basis van het kerntakenonderzoek en de discussie erover, werd een nieuw "be-
stuurlijk profiel" voor de provincie Groningen opgesteld. Om snel te kunnen
inspelen op nieuw opkomende problemen en beleidsvoornemens - en zo in de
richting van de bevolking een zekere daadkracht te kunnen tonen - werd het onder
meer gewenst geacht, dat de provincie op termijn kon beschikken over een
jaarlijks vrij besteedbaar budget ("flexibel budget") van ƒ 25 miljoen.
  Om de middelen voor het flexibele budget vrij te maken, zou het onder meer
nodig zijn om efficiënter te werken. Daarnaast zou ter versterking van de toekom-
stige provinciale rol ook goede communicatie nodig zijn met andere partijen
(overheden, bedrijven, bevolking), alsmede een initiatiefrijk en zakelijk optreden.
Om bij te dragen aan de vorming van het flexibele budget en de werkwijze van de



       Terzijde kan hier al worden opgemerkt, dat ZPG naast de ongeveer ƒ 61 miljoen177

aan opbrengsten uit de verontreinigingsheffing over 1995 de navolgende belangrijke baten
kende: ruim ƒ 2 miljoen wegens overige diensten voor derden en een rentebate van ƒ 4,4
miljoen (ter compensatie van het te hoge rente-omslagpercentage dat werd gehanteerd).
Doordat een bedrag aan negatieve inkomsten uit voorgaande jaren werd opgevoerd van ƒ
2,9 miljoen, resulteerde uiteindelijk over 1995 een exploitatietekort van circa ƒ 1,7 miljoen
(Jaarverslag 1995 ZPG, deel II-Jaarrekening 1995, pp. 6-7).
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provincie te veranderen, werd besloten tot een nieuwe reorganisatie. Deze
reorganisatie werd in 1996 afgesloten.
  Bij de reorganisatie van 1996 werden de vier beleidsdiensten samengevoegd tot
twee nieuwe, grote beleidsdiensten. Er veranderde vrij weinig aan de positie van
ZPG. DWK verkreeg in wat sterkere mate een intern verzelfstandigde positie.
Door een vergroting van de mogelijkheden voor integraal management, zouden
vooral bij de twee nieuwe beleidsdiensten en de ondersteunende en coördinerende
dienst veranderingen optreden, in die zin dat de diensten zelfstandiger zouden
kunnen handelen. Het lag in de bedoeling dat de diensten onder meer op finan-
cieel-economisch gebied een grotere vrijheid verkregen. Op personeel gebied
werden de bevoegdheden van de directeuren van de diensten al in 1995 uitge-
breid. Ten tijde van het onderzoek kon nog geen oordeel worden gevormd over
de effecten van de reorganisatie van 1996.
  De totale personeelskosten van de provincie Groningen, incl. ZPG, waren in
1995 ongeveer ƒ 81 miljoen. De totale lasten (gewone dienst) van de provincie,
incl. ZPG, bedroegen in 1995 circa ƒ 546 miljoen (waarvan ƒ 67 miljoen betrek-
king had op ZPG). De belangrijkste inkomsten van de provincie Groningen
bestonden uit de uitkering uit het Provinciefonds en specifieke uitkeringen van het
rijk. Het ging hier in 1995 om bedragen van respectievelijk circa ƒ 132 en ƒ 230
miljoen. Daarnaast droegen de zogenaamde zuiveringsheffingen, ongeveer ƒ 61
miljoen in 1995, fors bij aan de totale provinciale inkomsten.  Deze heffingen177

kwamen overigens volledig ten goede van ZPG.
  De provincie Groningen had in 1995 bijna 1.000 werknemers in dienst. Het
betrof in totaal circa 900 volledige formatieplaatsen (fte), waarvan 130 bij ZPG.

VIII.2.2 Veranderingen in het financieel-economisch management

Op financieel-economisch gebied gingen de beide reorganisaties van de provincie
Groningen gepaard met verschillende veranderingen, die in belangrijke mate
mogen worden gezien als een direct gevolg van de reorganisaties. De implemen-
tatie van de - niet altijd even verreikende - veranderingen verliep soms moeizaam
en vergde vrij veel tijd. Zo werd al vanaf 1989/1990 gewerkt aan een versterking
van de planning en control. In 1993 leidde dat tot de introductie van management-



       Zie het afzonderlijk verschenen, uitgebreide onderzoeksverslag voor een meer178

gedetailleerde rapportage over veranderingen in het financieel-economisch management.
De beschouwingen over het financieel-economisch management van de provincie Gronin-
gen en de diensten ZPG en DWK, zijn mede gebaseerd op het door A.E. Kwint en G.J.R.
Weevers opgestelde stagerapport De veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment als gevolg van de verzelfstandiging van het Zuiveringsbeheer Provincie Groningen
en de Dienst Wegen en Kanalen van de provincie Groningen, stagerapport Economische
faculteit Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, juni 1996.
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rapportages (maraps), terwijl ook de jaarrekening (over 1992) op een vroeger
tijdstip gereed kwam.178

  Over de kwaliteit en het nut van maraps, alsmede het gebruik dat er door de
politieke en ambtelijke leiding van werd gemaakt, bestond onvrede, zo kwam
tijdens enkele interviews naar voren. Binnen diensten werd ook nauwelijks
gebruik gemaakt van de in de maraps opgenomen informatie. Een betrokkene gaf
aan, dat het opstellen van de maraps in diverse gevallen nog werd gezien als een
periodieke, "verplichte invuloefening".
  Vanaf 1993 werden dienstplannen geïntroduceerd, waaraan vooral vanaf 1994
duidelijk inhoud werd gegeven. In de dienstplannen werd per dienst voor het
eerstvolgende begrotingsjaar een overzicht gegeven van de activiteiten en produk-
tie, alsmede van de inzet van personeel en financiële middelen. De plannen om te
komen tot een produktbegroting liepen vertraging op, maar voor het begrotings-
jaar 1997 verscheen een eerste produktbegroting. Voor ZPG en DWK werden
vanaf 1989 resp. 1992 managementcontracten geïntroduceerd, die geleidelijk aan
completer werden.
  Zoals al werd aangegeven, was bij DWK en vooral bij ZPG sprake van een
toename van de financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De beleidsdiensten en de centrale ondersteunende en coördinerende dienst kregen
in 1990 slechts vrij beperkte zelfstandigheid op financieel-economisch gebied.
Daarbij ging het bijvoorbeeld om de mogelijkheid voor de directeuren van een
dienst om zelfstandig bepaalde verplichtingen aan te gaan. Tevens kregen de
diensten de bevoegdheid om op het niveau van functienummers van de begroting
te schuiven tussen budgetten. De financieel-economische deskundigheid binnen de
beleidsdiensten nam in 1990 slechts beperkt toe.
  Noch in 1990, noch in 1996, werd het diensten toegestaan naar eigen inzicht te
kiezen voor het intern of extern betrekken van bepaalde goederen en diensten. De
"gedwongen winkelnering" bleef dus bestaan. Wel werden in 1996 enkele budget-
ten gedecentraliseerd naar de diensten, waarbij de budgetten vervolgens werden
belast op basis van de afgenomen hoeveelheden en de prijs per eenheid van een
goed/dienst. Bij de interne levering van goederen en diensten diende ook zoveel
mogelijk gestreefd te worden naar marktconforme prijzen.
  Het aantal financieel-economische medewerkers bij de provincie Groningen nam
met de reorganisaties van 1990 en 1996 enigszins toe. In het algemeen mag er
waarschijnlijk van worden uitgegaan, dat een hogere opleiding en kwaliteit van de
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financieel-economische medewerkers zullen leiden tot hogere salarissen. Hiervan
uitgaande kan de toename in de gemiddelde salarisschalen die zich bij de reorga-
nisaties van 1990 en 1996 voordeed, worden gezien als een indicatie dat het
gemiddelde kwaliteitsniveau van de financieel-economische medewerkers enigs-
zins steeg. Ook tijdens enkele interviews kwam naar voren, dat sinds 1990 het
kwaliteitsniveau van de financieel-economische medewerkers enigszins hoger was
geworden. Zeker gezien het feit dat het totale aantal formatieplaatsen bij de
provincie Groningen in de periode 1988-1996 terugliep van circa 1.000 tot
minder dan 900, mag worden gesteld dat het belang van de financieel-econo-
mische functie in de provinciale organisatie duidelijk groter werd.
  De reorganisatie van 1996 zou ertoe moeten leiden, dat de financieel-econo-
mische vrijheden van de beleidsdiensten toenamen. Aan de concrete uitwerking
van diverse van deze grotere vrijheden werd ten tijde van het onderzoek nog
gewerkt. Binnen de beleidsdiensten en ondersteunende en coördinerende dienst
werden bedrijfsbureaus opgericht, waar diverse financieel-administratieve
werkzaamheden werden verricht. Hierdoor nam ook de financieel-economische
kennis binnen de diensten fors toe. Tevens werd bij de reorganisatie van 1996 in
elke dienst een controller aangesteld. De centrale afdeling financiën kreeg in 1996
een meer algemeen coördinerende en adviserende rol, maar bleef toch ook een
vrij sterke positie houden binnen de daadwerkelijke financieel-economische
sturing van de provincie Groningen.

VIII.2.3 Ter afsluiting

Tot zover deze beknopte samenvatting van de algemene ontwikkelingen bij de
provincie Groningen in de periode 1989-1996. In de volgende paragrafen wordt
nader ingegaan op de ontwikkelingen bij de Dienst beheer Wegen en Kanalen en
de dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

VIII.3 De interne verzelfstandiging van de Dienst beheer Wegen en
Kanalen

VIII.3.1 Inleiding

De Dienst beheer Wegen en Kanalen (DWK) ontstond tijdens de in 1990 afgeron-
de reorganisatie van het ambtelijk apparaat van de provincie Groningen. Daarvóór
maakten de activiteiten van DWK deel uit van de dienst Provinciale Waterstaat.
DWK werd aangeduid als een beheersdienst.
  Met de reorganisatie van 1990 kreeg DWK een relatief zelfstandige positie
binnen het provinciaal apparaat. Bij de in 1996 afgesloten reorganisatie werd de
zelfstandigheid van DWK nog enigszins versterkt. De activiteiten van DWK lagen



       Zie voor een nadere beschouwing van de ontwikkelingen bij DWK het uitgebrei-179

dere, afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag over de provincie Groningen.
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vooral op het terrein van het beheer en onderhoud van provinciale wegen en
kanalen.
  De keuze voor het verrichten van onderzoek bij DWK was onder meer geba-
seerd op het feit, dat deze dienst één van de twee beheersdiensten binnen de
provincie Groningen was, waaraan in 1989/1990 expliciet een min of meer
zelfstandige positie was toegekend. De beleidsdiensten (en de centrale onder-
steunende en coördinerende dienst binnen de provinciale organisatie) kregen in
1990 slechts een zeer bescheiden mate van zelfstandigheid. Bovendien hield DWK
zich bezig met relatief concrete en goed meetbare activiteiten en produkten.
Daardoor zou het wellicht, beter dan bij diensten met minder concrete activiteiten
en produkten, mogelijk zijn om de effecten van de verzelfstandiging op bijvoor-
beeld de produktie en efficiëntie te bepalen.
  De opzet van deze paragraaf is als volgt.  In paragraaf VIII.3.2 wordt ingegaan179

op het ontstaan van DWK en de gevolgen van de reorganisatie van 1996, alsmede
op de taken van DWK. In paragraaf VIII.3.3. komt het functioneren van DWK
sinds 1990 aan de orde. In paragraaf VIII.3.4 wordt vervolgens ingegaan op de
vraag, welke effecten de verzelfstandiging van DWK heeft gehad voor de produk-
tie, de personeelsformatie en de efficiëntie van DWK. Paragraaf VIII.3.5 bevat
een beknopt overzicht van de veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment, waarmee de verzelfstandiging van DWK gepaard ging. In paragraaf
VIII.3.6 worden de ontwikkelingen bij DWK afgezet tegen het op basis van de
neo-institutionele economie ontwikkelde theoretisch raamwerk.

VIII.3.2 Het ontstaan van DWK en de reorganisatie van 1996

VIII.3.2.1 Het ontstaan en de activiteiten van DWK

De werkzaamheden van DWK werden vóór 1 april 1990, onder het toenmalige
griffie-dienstenmodel, uitgevoerd door verschillende onderdelen van de dienst
Provinciale Waterstaat. In het kader van de in 1990 afgesloten reorganisatie,
werden die onderdelen samengevoegd tot DWK.
  Zoals in het voorgaande al naar voren kwam, was een reden voor de provinciale
reorganisatie van 1990 gelegen in het vermijden van dubbel werk bij de griffie en
de twee toenmalige diensten, Provinciale Waterstaat en Provinciale Planologische
Dienst. De wens om de machtspositie van Provinciale Waterstaat te slechten, was
evenwel een belangrijke achterliggende reden voor de reorganisatie. Het College
van GS wilde in sterkere mate politieke sturing kunnen geven aan de activiteiten
van Provinciale Waterstaat. Dat zou gerealiseerd kunnen worden, door de
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omvangrijke Provinciale Waterstaat in enkele stukken te splitsen en deze waar
nodig samen te voegen met griffie-afdelingen.
  De beleidstaken op het gebied van de infrastructuur werden in 1990 onder-
gebracht in de dienst Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (VVI). Het ging daarbij
om taken op het gebied van ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, verkeersvei-
ligheid, openbaar vervoer, e.d.
  De vroegere afdeling Beheer van Provinciale Waterstaat werd in 1990 een
belangrijk onderdeel van DWK. Naast de afdeling Beheer gingen ook enkele
andere activiteiten van Provinciale Waterstaat op in DWK. De afdeling Beheer,
die op geografische basis nader was onderverdeeld in vijf districten, hield zich
bezig met het daadwerkelijk (doen) uitvoeren van de beheers- en onderhouds-
taken. In totaliteit telde DWK in 1990 ongeveer 335 formatieplaatsen.
  Voor wat betreft het beheer en onderhoud ging het binnen de grote Water-
staatsorganisatie om deeltaken, waaraan in de jaren zeventig en tachtig in de
praktijk dikwijls een relatief beperkte prioriteit werd toegekend, zo gaf een
betrokkene aan tijdens een interview. Dat feit werd vooral van belang, toen ten
gevolge van bezuinigingen een zekere budgettaire druk begon te ontstaan op de
(nieuwbouw-)activiteiten van Provinciale Waterstaat.
  DWK hield zich primair bezig met uitvoerende taken, dat wil zeggen het zelf
uitvoeren of het laten uitvoeren van beheers- en onderhoudswerk. Daarnaast had
DWK in beperkte mate beleidstaken. Hierbij ging het om bijvoorbeeld het
opstellen van beheers- en onderhoudsplannen, voorstellen voor wegenruil (bij-
voorbeeld de overname door een gemeente van een brug of een provinciale weg),
of het verlenen van bepaalde vergunningen. In beperkte mate hield DWK zich ook
bezig met nieuwbouwactiviteiten; het betrof hier het ontwerp van werktuigbouw-
kundige constructies, zoals beweegbare bruggen. Op basis van een overeenkomst
tussen de provincie Groningen en het rijk, werd het beheer en onderhoud van
enkele provinciale vaarwegen door het rijk betaald (het betrof hier de zogenaamde
hoofdkanalen: Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal en Winschoterdiep). De
vergoeding van het rijk had ook betrekking op de bediening van bruggen en
sluizen.
  De uitvoerende taken van DWK lagen op het terrein van het (doen uitvoeren
van) beheer en onderhoud van provinciale wegen en kanalen en de bijbehorende
viaducten, tunnels, fietspaden, bermen, bruggen, sluizen, e.d. Tevens droeg
DWK zorg voor de bestrijding van muskusratten en de bestrijding van gladheid
op wegen en ijs in kanalen (om stremming van de scheepvaart tegen te gaan). Bij
de meeste van deze activiteiten was sprake van belangrijke externe effecten, zoals
bescherming van de bevolking tegen ongevallen en overlast en stimulering van de
economische ontwikkeling.
  Bij de door DWK zelf verrichte werkzaamheden ging het hoofdzakelijk om klein
onderhoudswerk aan wegen, bruggen en kanalen, onderhoud van ver-
keersregelinstallaties, de bediening van bruggen en sluizen in vaarwegen, alsmede
het onderhoud van bermen en de beplanting/bomen daarin (gras maaien, takken



       Rekening houdend met bijvoorbeeld de overhead binnen DWK en activiteiten als180

het vangen van muskusratten, betekent dit dat ruwweg geschat circa 75% van het feitelijke
beheers- en onderhoudswerk aan wegen en kanalen, e.d., werd uitbesteed.
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snoeien, schoonmaken sloten, e.d.). Daarnaast werd het vangen van muskusratten
verricht door medewerkers van DWK.
  Tussen het College van GS en DWK bestonden bij de verzelfstandiging in 1990
slechts vrij globale afspraken, over de wijze van sturing en de door DWK te
verrichten activiteiten, zo gaf een betrokkene aan. Vanaf 1992 werd tussen DWK
en het College van GS een managementcontract afgesloten. Het voor 1992
gesloten contract werd voor 1993 nog enigszins gewijzigd; daarna werd het tot en
met 1996 in ongewijzigde vorm gehandhaafd. Het jaarlijkse dienstplan diende
daarbij als een concretisering van het meer globale managementcontract, bijvoor-
beeld voor wat betreft de voor een bepaald jaar beschikbare inputs en de te
realiseren outputs. Met het oog op de verdere verzelfstandiging van DWK, die
vorm kreeg in het kader van de provinciale reorganisatie van 1996, werd voor
DWK voor de periode 1997 - 2000 een geheel nieuw managementcontract ontwik-
keld.

VIII.3.2.2 De provinciale reorganisatie van 1996

De in 1993 gestarte discussie over de provinciale kerntaken, raakte ook DWK.
Van enkele activiteiten, zoals het beheer van de haven van Lauwersoog en het
vangen van muskusratten, werd vastgesteld, dat de provincie deze taken niet meer
zelf diende uit te voeren. Daarnaast werd in samenwerking met een externe
adviseur ingegaan op de vraag, in hoeverre uitbesteding van ingenieursdiensten
en beheer en onderhoud van wegen en kanalen mogelijk was en financiële
voordelen zou kunnen opleveren.
  Voor wat betreft de beheers- en onderhoudstaken van DWK concludeerde de
externe adviseur, dat het in elk geval niet voordelig zou zijn de uitvoering binnen
de provinciale organisatie geheel stop te zetten. Wel kon worden gedacht aan
vergroting van de efficiëntie (gecombineerd met een beperkte extra uitbesteding),
waardoor een beperking mogelijk zou zijn van het aantal bij de desbetreffende
taken betrokken personeelsleden van DWK.
  Een beperkt deel van de ingenieurstaken en een fors deel van de beheers- en
onderhoudstaken van DWK werd al uitbesteed aan externe bedrijven. In 1993
werd vastgesteld, dat met de uitbestede werkzaamheden in totaal circa 55 à 60%
van het jaarlijkse budget van DWK gemoeid was. Daarbij ging het vooral om de
gladheidsbestrijding en om groot onderhoud van wegen, bruggen, sluizen en
kanalen en de haven en het sluizencomplex van Lauwersoog.180

  Uiteindelijk werd door het politieke bestuur en ambtelijke leidinggevenden
binnen de provincie besloten tot het handhaven van een zodanige personeels-



       Per 1 januari 1991 werden de vijf districten van de vroegere afdeling Beheer van181

Provinciale Waterstaat ingedeeld in drie nieuwe (districts-)afdelingen.

       Tot 1994 gaf het rijk via een specifieke uitkering een vergoeding van ƒ 80.000,-182

per formatieplaats voor de bestrijding van muskusratten. In het kader van de zogenaamde
Decentralisatie-impuls werd de rijksbijdrage vanaf 1994, na een beperking van het budget
met 10% wegens bij de provincie te behalen voordelen in de efficiëntie, opgenomen in de
algemene uitkering uit het Provinciefonds.
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omvang voor ingenieursdiensten en beheer en onderhoud, dat redelijkerwijs
mocht worden verwacht dat de beschikbare capaciteit ook steeds volledig zou
worden benut. Maar de uitvoerende taken van DWK konden in principe in nog
grotere mate worden uitbesteed, zo werd door een betrokkene in een interview
aangegeven. De provincie was weliswaar verantwoordelijk voor een goede uitvoe-
ring van de taken, maar hoefde deze niet zelf uit te voeren.
  Hoewel in elk geval de uitvoerende activiteiten gemakkelijk overgenomen
zouden kunnen worden door externe bedrijven, waren de activiteiten van DWK
ten tijde van het onderzoek niet werkelijk aan concurrentie onderhevig. Mede
vanwege het in 1994 verrichte onderzoek, werd door het College van GS niet
overwogen om over te gaan tot verdere uitbesteding van DWK-activiteiten, zo gaf
een betrokkene aan.
  Met de verdere verzelfstandiging in 1996 werd in de districtsafdeling West van
DWK een proef gestart met een andere werkwijze, die zou moeten leiden tot een
toename van de efficiëntie.  De grotere efficiëntie zou vooral voortvloeien uit de181

opheffing van de indeling van de afdeling in kantons. Daardoor konden werkne-
mers flexibeler in de afdeling worden ingezet. Bovendien maakte de introductie
van een meer bedrijfsmatige werkcultuur deel uit van de proef in afdeling West.
  In het managementcontract voor de periode 1997-2000 werd vastgelegd, dat de
personeelsformatie zou moeten krimpen ten gevolge van afstoting van taken,
enige extra uitbesteding van taken en efficiënter werken. Voor de periode 1996-
2000 ging het hierbij in totaliteit om een teruggang met circa 55 formatieplaatsen,
waardoor DWK in het jaar 2000 zou uitkomen op ongeveer 245 fte. In 1995
bedroeg het aantal formatieplaatsen van DWK ongeveer 315; begin 1996 ging het
om circa 300 fte.
  Het totale budget van DWK werd voor 1996 begroot op ongeveer ƒ 50 miljoen.
Van dat budget was circa ƒ 18 miljoen afkomstig van het rijk in verband met
beheer en onderhoud van de hoofdvaarwegen en de bestrijding van muskusratten.
De provinciale bijdrage in het totale budget werd voor 1996 begroot op ruim ƒ 31
miljoen. Daarnaast had DWK enige "eigen" inkomsten in verband met kade- en
havengelden en werkzaamheden voor derden.182

  De reorganisatie van 1996 ging dus onder meer gepaard met een heroverweging
van taken en een proefproject omtrent veranderingen in werkwijzen in het district
West. Voor het overige leidde de reorganisatie binnen DWK tot vrij geringe
organisatiewijzigingen.



       In dit verband kan ook worden gewezen op het in 1978 doorgevoerde besluit, om183

de afschrijvingstermijn van de provinciale wegen - die gesteld was op 25 jaren -, tussen-
tijds te verlengen met 25 jaren (tot het jaar 2003). De (soms nog maar beperkte) boe-
kwaarden van alle bestaande wegen zoals die in 1978 werden vastgesteld, werden
samengevoegd tot een totaalbedrag, dat vanaf 1978 in een periode van 25 jaren lineair
werd afgeschreven. Dat betekende onder meer dat het bedrag aan jaarlijkse afschrijvingen
op wegen daalde. Tevens hield dit in dat het in het algemeen veel langer zou duren,
voordat weer investeringen gedaan zouden worden in de betreffende wegen. Door deze
kunstgreep kon het toenmalige politieke bestuur financiële ruimte creëren, zodat op andere
terreinen extra bestedingen konden worden gedaan.
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VIII.3.3 Veranderingen in het functioneren van DWK vanaf 1990

Tot 1 april 1990 maakten de DWK-activiteiten deel uit van Provinciale Water-
staat. In de jaren vóór 1990 was geen sprake van ernstige problemen rond het
uitvoeren van de desbetreffende activiteiten. Zoals al eerder werd aangegeven, lag
een belangrijk probleem in het feit, dat het politieke bestuur van oordeel was dat
het de activiteiten van Provinciale Waterstaat onvoldoende kon sturen.
  Bij de in 1988 afgeronde, eerste Beleidsanalyse Verkeer en Vervoer, werd
vastgesteld dat jaarlijks circa ƒ 3,5 miljoen extra nodig zou zijn, om de kwaliteit
van het onderhoud van wegen, e.d., te laten voldoen aan de gestelde kwaliteits-
eisen. In de praktijk kwamen vrijwel geen extra middelen beschikbaar, waardoor
het jaarlijkse achterstallig onderhoud steeds toenam. Met de Beleidsanalyse
Verkeer en Vervoer waren aanvankelijk ook de DWK-activiteiten en -budgetten
globaal vastgelegd.
  Binnen Provinciale Waterstaat bestond in het algemeen gesproken, ook bij
leidinggevenden, vooral interesse voor investeringen, dat wil zeggen het
ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten. Dat betekende onder meer dat
met een zekere regelmaat onderhoudsbudgetten werden "vrijgemaakt", om te
kunnen worden ingezet voor nieuwbouwprojecten. Ook vanuit de provinciale
politiek was er vóór (en na) 1990 in het algemeen weinig interesse in het beheer
en onderhoud van de infrastructuur, zo gaf een betrokkene aan. Voorzover er
interesse was, richtte die zich sterk op de vraag of het mogelijk was de voor
beheer en onderhoud beschikbare budgetten in te perken.183

  Een belangrijke doelstelling van de reorganisatie van 1990 was het versterken
van de politieke sturing van de provinciale organisatie. Naar de mening van het
politieke bestuur konden minder interessante en "niet-beleidsgevoelige" activi-
teiten, zoals het beheer en onderhoud van infrastructuur, op enige afstand van het
politieke bestuur worden geplaatst. In feite was de gedachte hierbij, zo gaf een
betrokkene aan, dat het geven van een zekere mate van zelfbeheer aan de orga-
nisatie voor het beheer en onderhoud ook zou moeten betekenen, dat deze
organisatie het politieke bestuur in de loop van een begrotingsjaar niet meer
"lastig viel" met verzoeken om verschuiving van budgetten of extra budgetten



       Voor de goede orde moet erop worden gewezen, dat ook de vroegere Provinciale184

Waterstaat al mogelijkheden had tot substitutie tussen bepaalde budgetten (en ook gebruik
maakte van die mogelijkheden). De substitutiemogelijkheden waren echter formeel
beperkter, dan de mogelijkheden die DWK vanaf 1990 kreeg (en die met name vorm
kregen in het Managementcontract DWK 1992).
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voor bepaalde onderhoudstaken. Door de bevoegdheid te geven om tot op zekere
hoogte te schuiven met beheersbudgetten, zou de organisatie efficiënter kunnen
werken en de meeste mee- en tegenvallers in de loop van een begrotingsjaar
zelfstandig en flexibel kunnen opvangen.184

  In de praktijk betekende de oprichting van DWK, dat de beheers- en onder-
houdstaken een veel zelfstandiger positie kregen dan voorheen. De relatief
zelfstandige positie van DWK betekende wellicht dat de politieke sturing van de
activiteiten vanaf 1990 verder verminderde, aldus een geïnterviewde. Maar omdat
DWK nu een afzonderlijke organisatie-eenheid was, kon de problematiek van het
beheer en onderhoud zo nodig wel sterker onder de aandacht van de politiek
worden gebracht. Beheer en onderhoud gingen niet langer "schuil" in het grote
geheel van Provinciale Waterstaat.
  Enkele betrokkenen gaven in interviews aan, dat de verzelfstandiging van DWK
in 1990 ertoe leidde dat de medewerkers zich meer betrokken gingen voelen bij
hun dienst. Daardoor zouden medewerkers, meer dan in het verleden, op creatie-
ve wijze zijn gaan nadenken over mogelijkheden om hun werk op een andere
wijze te verrichten. De reorganisatie van 1990 betekende tevens, dat de coördina-
tie tussen de drie districtsafdelingen werd versterkt. Tot 1990 was als het ware
sprake van "lump sum"-budgetten voor de districten, waarbij de verdeling van de
budgetten over de vijf districten van jaar tot jaar nauwelijks veranderde, aldus een
betrokkene. Binnen de districten werd vervolgens een nadere invulling gegeven
aan het verkregen totaalbudget. Vanaf 1990 nam de betrekkelijke autonomie van
de districten geleidelijk af. In overleg tussen de districten en "DWK-centraal",
werden de prioriteiten in de uit te voeren werkzaamheden meer bepaald op het
niveau van de gehele provincie.
  De aandacht voor planmatig handelen nam vanaf 1990 toe. Hier kan bijvoor-
beeld worden gewezen op het opstellen van een jaarlijks programma voor groot
onderhoud en de regelmatige interne rapportage over vorderingen in de uitvoe-
ring van het programma. Tevens werden vanaf 1994 in het jaarlijkse dienstplan
in toenemende mate concrete prestatienormen en kwaliteitseisen vastgelegd.
  Misschien namen het kostenbewustzijn en de aandacht voor bedrijfsmatig
werken vanaf 1990 enigszins toe, maar die toename was niet groot genoeg, aldus
een externe adviseur en interne betrokkenen binnen DWK. Zo was er onvoldoen-
de aandacht voor de met bepaalde budgetten gerealiseerde produktie.
  Ernstige problemen rond de uitvoering van de taken deden zich bij DWK niet
voor in de periode 1990-1996, zo gaven betrokkenen aan.
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  Bij de onderhandelingen over het managementcontract, dat in 1996 werd
gesloten in het kader van de verdere verzelfstandiging, kreeg het aspect achter-
stallig onderhoud nadrukkelijk aandacht. Hoewel in het managementcontract het
jaarlijks beschikbare budget enigszins werd verhoogd, weigerde de directeur van
DWK vast te leggen, dat met dit extra bedrag alle achterstallig onderhoud in het
jaar 2000 zou zijn weggewerkt.
  Met het managementcontract kreeg DWK voor een langere periode zekerheid
omtrent het jaarlijks beschikbare budget (calamiteiten daargelaten). Daardoor kon
de planmatigheid van de werkzaamheden worden versterkt. Een geïnterviewde
stelde overigens, dat de verzelfstandiging in 1990 van grotere betekenis was voor
het functioneren van DWK dan de verdere verzelfstandiging in 1996. In het
algemeen gesproken legde DWK bij de reorganisatie van 1996 in versterkte mate
een accent op efficiëntie en bedrijfsmatig werken, zo gaven betrokkenen aan.

VIII.3.4 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1990-1995

VIII.3.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de personeelsformatie,
de produktie en de kosten van DWK in de periode 1990-1995, waarbij soms ook
aandacht wordt besteed aan voor 1996 beschikbare gegevens. Op die wijze wordt
geprobeerd, een feitelijk onderbouwde indruk te verkrijgen van de ontwikkeling
van de efficiëntie bij DWK in de periode 1990-1995. Bij de reorganisatie van de
provincie Groningen in 1990 stond vergroting van de efficiëntie misschien niet
voorop, maar speelde het streven naar meer efficiëntie zeker een rol; in elk geval
formeel en vooral bij een beheersdienst als DWK. Bij de reorganisatie van 1996
werd met nadruk gestreefd naar een verhoging van de efficiëntie.
  In het navolgende wordt in de paragrafen VIII.3.4.2 t/m VIII.3.4.4 achtereen-
volgens ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de personeels- en overige
kosten, de verhouding direct-indirect personeel en de efficiëntie. In paragraaf
VIII.3.4.5 worden de ontwikkelingen rond het personeelsbestand, de produktie en
de efficiëntie samengevat en worden er enkele conclusies aan verbonden.

VIII.3.4.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Voor het onderzoek waren diverse gegevens beschikbaar omtrent de door DWK
beheerde arealen en objecten. Welke werkzaamheden elk jaar precies werden
verricht en op welke arealen en objecten die werkzaamheden betrekking hadden,
was niet duidelijk.
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Tabel VIII.1 Aantallen van de onder beheer van DWK staande arealen
en objecten; 1990, 1993, 1996

areaal/objecten 1990 1993 1996

km planweg  615  545  545

km parallelweg   89   11   11

km fietspad  149  262  264

km hoofdvaarweg   91   91   91

km niet-hoofdvaarweg   50   59   59

havens    2    1    1

vaste kunstwerken  162  158  160

beweegbare kunstwerken   79   74   74

sluizen   17   17   17

verkeersregelinstallaties   13   33   33
Bron: schriftelijke opgave DWK, d.d. 24 oktober 1996 (gegevens 1 januari 1990); Dienstplan 1993 -

bestuurlijk deel, 5 april 1993, p. 1 en Dienstplan 1994 - Bestuurlijk deel, november 1993, p.
5 (1 januari 1993); Dienstplan 1996, januari 1996, p. 6 (1 januari 1996).

Werkelijke gegevens omtrent de produktie of de activiteiten ontbraken dus, met
name voor de eerste jaren vanaf 1990. Het dienstplan voor 1996 was in dat
opzicht aanzienlijk vollediger.
  In tabel VIII.1 zijn gegevens opgenomen omtrent de per 1 januari 1990, 1993 en
1996 door DWK beheerde arealen en objecten. Deze gegevens kunnen indirect
een indicatie geven van de activiteiten en produktie van DWK en de ontwikke-
lingen hierin.
  Zoals duidelijk zal zijn, geeft tabel VIII.1 slechts een beperkte indruk van de
jaarlijkse activiteiten en produktie van DWK. Zo bevat de tabel geen gegevens
omtrent diverse activiteiten van DWK (zoals het onderhoud van bermen, sloten en
bomen, onderhoud van verkeersborden, het vangen van muskusratten, of de
- deels interne - activiteiten van de afdelingen Technische en Beleidskoördinatie
en Financiële en Algemene Zaken). Bovendien kon voor het onderzoek niet
worden beschikt over gegevens betreffende bijvoorbeeld de oppervlakte van de te
onderhouden wegdekken of bermen, de aantallen bomen, of de aard van de
beweegbare bruggen en sluizen. De ene brug of sluis was veel omvangrijker en
complexer dan de andere en daarmee varieerden ook de per brug of sluis te maken
kosten. Tevens ontbreken feitelijke gegevens omtrent de aan de arealen en objec-
ten in een bepaald jaar verrichte werkzaamheden. Pas vanaf 1994 werden dergelij-
ke, meer uitvoerige gegevens verzameld over de activiteiten en produkten en de
kwaliteitsniveaus van de werkzaamheden.



       De werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld groot onderhoud varieerden185

uiteraard van jaar tot jaar. Maar dat werk werd vrijwel volledig uitbesteed aan aanne-
mersbedrijven en had dus slechts een geringe invloed op de activiteiten van de DWK-
medewerkers (door een aannemer uitgevoerd onderhoud vergde in beperkte mate aandacht
van DWK-medewerkers, bijvoorbeeld in verband met het houden van toezicht op de
uitvoering van het werk).

       De herziening van het wegenbeheer per 1 januari 1993 hield in, dat tussen de186

wegbeheerders - gemeenten, waterschappen, rijk en provincie - een uitwisseling plaats-
vond van de eigendom en het beheer en onderhoud van diverse wegen. In principe kreeg
het rijk daarbij het beheer over alle als primair aangeduide wegen, terwijl de provincie het
beheer kreeg over de categorie secundaire wegen. Beheer en onderhoud van tertiaire,
kwartaire en overige wegen gingen naar gemeenten en waterschappen.

       Het feit dat de sanering van het wegenbeheer gepaard ging met een personeelsre-187

ductie, kan worden gezien als steun voor deze conclusie.
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  Ondanks het feit dat de gegevens in tabel VIII.1 verre van volledig zijn, kunnen
er met de nodige voorzichtigheid enkele conclusies aan worden verbonden. Want
hoewel in de omvang van de taken en de kwaliteitsnormen in de loop der jaren
soms enige verandering optrad, mocht er volgens enkele betrokkenen globaal
genomen van worden uitgegaan, dat door de DWK-medewerkers van jaar tot jaar
ongeveer dezelfde werkzaamheden werden verricht.  De per 1 januari 1993185

doorgevoerde sanering van het wegenbeheer leidde tot enige teruggang in de te
beheren arealen en aantallen objecten, maar de invloed ervan zou niet zeer
wezenlijk zijn geweest.186

  Met de wegensanering per 1 januari 1993 nam het aantal km plan- en parallel-
weg in provinciaal beheer vrij sterk af. Het aantal km fietspad in provinciaal
beheer vertoonde tegelijkertijd een forse toename. Het beheer en onderhoud van
een km fietspad vergde echter in het algemeen minder middelen (personeel en
financiën), dan een km wegdek. Hiervan uitgaande zou de voorzichtige conclusie
kunnen zijn, dat de produktie van DWK in de periode 1990 t/m 1995 hooguit op
ongeveer hetzelfde niveau bleef, maar waarschijnlijk iets afnam.  Hier moet187

worden herhaald, dat voor de feitelijke onderbouwing van deze conclusie slechts
in beperkte mate gegevens beschikbaar waren.

VIII.3.4.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Tot 1990 maakten de activiteiten van DWK deel uit van verschillende organisatie-
onderdelen van Provinciale Waterstaat. Het was niet mogelijk een goede recon-
structie te geven van de kosten die binnen Provinciale Waterstaat gemoeid waren
met de vanaf 1990 in DWK opgenomen activiteiten. Ook in 1990 werden de
kosten nog geadministreerd volgens de vroegere organisatie-indeling. De hier
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opgenomen gegevens omtrent de ontwikkeling van de personeels- en overige
kosten, blijven dus beperkt tot de periode 1991-1995.
  Het aantal formatieplaatsen van DWK bedroeg in 1990 ongeveer 335. Dit aantal
liep terug tot ongeveer 315 fte aan het einde van 1993. Ook in 1995 bedroeg het
aantal formatieplaatsen circa 315, waarna het daalde tot circa 300 begin 1996.
Deze daling in de personeelsformatie was voor een groot deel het gevolg van
verdere automatisering van brugbediening en andere werkwijzen (zoals het
minder intensief maaien van bermen). Mede ten gevolge van afstoting van taken,
zou de personeelsformatie van DWK in de periode 1997-2000 volgens het
managementcontract verder moeten dalen tot circa 245 fte.
  Tabel VIII.2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de totale apparaats-
kosten van DWK en enkele componenten daarbinnen in de periode 1991-1995. Bij
de apparaatskosten gaat het om de "eigen" kosten van de organisatie, zoals de
bedragen aan lonen en salarissen en aankoop van materieel. De interne doorbere-
keningen naar DWK vanuit andere onderdelen van de provinciale organisatie,
bijvoorbeeld wegens huisvestingskosten, zijn daarbij buiten beschouwing geble-
ven, evenals de beschikbare budgetten voor het (laten) uitvoeren van onderhoud
aan wegen, kanalen, e.d. Om de nominale bedragen voor de verschillende jaren
goed met elkaar te kunnen vergelijken, zijn ze herberekend op basis van het
prijspeil van 1991 (dus prijspeil 1991 = 100). De oorspronkelijke, nominale
bedragen zijn vermeld in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.1.
  Uit tabel VIII.2 komt naar voren dat de totale apparaatskosten van DWK in de
periode 1991-1995 enigszins varieerden, maar reëel gezien toch op een vrij stabiel
niveau lagen. Ongeveer 80% van de totale apparaatskosten van DWK bestond uit
personeelskosten. Van grote uitgaven in verband met tijdelijke en uitzendkrachten
was bij DWK geen sprake.



       De in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.1 vermelde nominale kostenbedragen, zijn188

omgerekend tot reële bedragen op basis van het prijspeil 1991 = 100.
  De in tabel VIII.2 vermelde bedragen hebben een enigszins globaal karakter, omdat in
werkelijkheid de prijsontwikkeling uiteenloopt per produkt en per deelsector binnen de
overheid. Daarnaast kan nog worden opgemerkt, dat in de gepresenteerde indexcijfers
geen rekening is gehouden met de effecten van incidentele loonstijgingen, zoals jaarlijkse
periodieken (zie ook voetnoot 135).
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Tabel VIII.2 Ontwikkeling totale apparaatskosten en enkele componen-
ten ("economische kostencategorieën") daarin bij DWK in
de periode 1991-1995; op basis prijspeil 1991; alle bedragen
x ƒ 1 miljoen

economische kostencategorie 1991 1993 1995

salarissen en sociale lasten 19,5 19,4 19,2

aankoop van onroerende goederen

uitbestede investeringen  0,1

aankoop van duurzame roerende goederen  0,6  1,3  1,1

overige goederen en diensten  3,1  3,2  3,1

belastingen  0,1  0,1  0,1

inkomensoverdrachten

vermogensoverdrachten

rente

kapitaallasten/afschrijving  0,5  0,5  0,6

overige administratieve boekingen

- totaal apparaatskosten 23,8 24,6 24,1
Bron: bijlage J, kostenverdeelstaat, in Toelichting op de rekening van de Gedeputeerde Staten der

provincie Groningen wegens de provinciale uitkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1991,
1992, bijlage J (kostenverdeelstaat), p. 161; Toelichting op de rekening over het dienstjaar
1993, 1994, bijlage J, p. 153; Bijlagen bij de jaarrekening 1995 van de provincie Groningen,
1996, bijlage J1

Uitgaande van de CBS-indexcijfers omtrent de algemene loonontwikkeling in de
overheidssector, vertoonden de personeelskosten van DWK in de periode 1991-
1995 een geringe daling.  Hieraan kan evenwel worden toegevoegd dat, als de188

nominale jaarlijkse loonkosten worden herberekend op basis van de jaarlijkse
algemene salarisverhoging plus 0,75% incidenteel, voor 1995 een bedrag aan
personeelslasten zou worden gevonden van circa ƒ 18,7 miljoen (reëel bedrag, op



       Bij de berekening van dit bedrag is gewerkt met het indexcijfer van 110,8 voor189

1995 (1991 = 100). Er is dus rekening gehouden met een incidentele loonstijging, naast
de algehele salarisverhogingen, van 0,75%. Zie ook voetnoot 135.
  De werkelijke incidentele salarisverhoging wegens jaarlijkse periodieken, e.d., lag bij de
provincie Groningen gemiddeld op ruim 1,5% per jaar in de periode 1991-1995. Het
verschil tussen de eerder genoemde landelijke "norm" van 0,75% en de ruim 1,5% blijft
hier buiten beschouwing, omdat het hiermee gemoeide bedrag niet (meer) werd vergoed
via bijvoorbeeld de uitkering uit het Provinciefonds en dus terugverdiend had moeten
worden via een hogere arbeidsproduktiviteit. Voorzover dat niet het geval was, ging de
hogere loonstijging ten koste van de efficiëntie.
  Voor wat betreft DWK kan nog worden opgemerkt, dat de gemiddelde leeftijd van de
medewerkers bij deze dienst relatief hoog was. Er mag dan ook van worden uitgegaan, dat
relatief veel van de DWK-werknemers het maximum van hun salarissschaal hadden bereikt
en geen jaarlijkse periodiek meer ontvingen. Dat betekent, dat de gemiddelde jaarlijkse
toename van de totale loonsom bij DWK waarschijnlijk enigszins onder het provinciale
gemiddelde lag.
  In hoeverre de ontwikkeling van de post incidenteel beheersbaar was voor het mana-
gement van een bepaalde organisatie-eenheid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral
op centraal (politiek) niveau de mogelijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele
loonstijgingen te beïnvloeden. Vastgesteld kan worden dat een incidentele loonstijging die
de 0,75% te boven ging, het effect teniet kon doen van bijvoorbeeld de binnen een
bepaalde dienst gerealiseerde personeelsreductie en/of stijgingen van de produktiviteit.
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basis 1991=100).  Een bedrag van ƒ 18,7 miljoen voor 1995 zou betekenen, dat189

de totale personeelskosten in 1995 bijna 10% lager waren dan in 1991. Bij
personeelskosten van ƒ 18,7 zouden de totale apparaatskosten voor 1995 uitkomen
op circa ƒ 23,6 miljoen.
  Bij de ontwikkeling van de efficiëntie gaat het niet alleen om de ontwikkeling
van de personeelskosten, maar om de totale apparaatskosten in verhouding tot de
gerealiseerde produktie. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de
efficiëntie van DWK, dienen de in tabel VIII.2 vermelde apparaatskosten dus te
worden afgezet tegen de ontwikkeling van de produktie van DWK. Op basis van
de beperkte indicaties omtrent de produktie-ontwikkeling werd geconcludeerd, dat
de produktie van DWK in de periode 1991-1995 globaal genomen waarschijnlijk
licht daalde, of hooguit ongeveer gelijk bleef (zie tabel VIII.1; hierbij wordt
verondersteld dat de produktiegegevens van DWK voor 1991 ongeveer gelijk
waren aan die voor 1990). Als de apparaatskosten in de periode 1991-1995 reëel
gezien ongeveer gelijk bleven, terwijl de produktie ongeveer gelijk bleef of licht
daalde, dan zou de conclusie moeten zijn dat de efficiëntie van DWK in de
periode 1991-1995 in totaliteit weinig verandering onderging, of misschien licht



       Als strikt wordt uitgegaan van een in de periode 1991-1995 geheel gelijkblijvende190

produktie en totale apparaatskosten in 1995 van ongeveer ƒ 23,6 miljoen (dat wil zeggen:
personeelskosten van circa ƒ 18,7 miljoen in 1995), dan zou de conclusie moeten zijn dat
in 1995 de efficiëntie bij DWK hoger was dan in 1993, maar hooguit zeer beperkt toenam
ten opzichte van 1991. Zoals al werd aangegeven, lag in de praktijk de produktie in 1995
waarschijnlijk iets onder het niveau van 1991, wat betekent dat waarschijnlijk hooguit
sprake was van een gelijkblijvende efficiëntie.
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daalde. In elk geval waren er geen aanwijzingen dat de efficiëntie in 1995 hoger
was dan in 1991.190

  Bij het begrip arbeidsproduktiviteit worden de personeelskosten gerelateerd aan
de gerealiseerde produktie. Wordt er wederom van uitgegaan dat de produktie van
DWK hooguit ongeveer gelijk bleef in de periode 1991-1995, dan kan op basis
van tabel 2 worden geconstateerd, dat in de periode 1991-1995 nauwelijks een
verandering optrad in de arbeidsproduktiviteit van DWK. Uitgaande van het voor
incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan personeelskosten van ƒ 18,7
miljoen in 1995, zou in 1995 sprake kunnen zijn van een arbeidsproduktiviteit bij
DWK, die iets hoger was dan in 1991.

VIII.3.4.4 De verhouding tussen de aantallen directe en indirecte mede-
werkers

Gegevens omtrent directe en indirecte arbeidsuren binnen DWK en de ontwik-
keling hierin, waren niet beschikbaar. Ook sinds de introductie van een uniform
systeem van tijdregistratie in 1994, werden de tijdschrijfgegevens slechts vastge-
legd binnen de afdelingen. Op centraal niveau vond geen registratie plaats van de
totale aantallen direct produktieve en indirecte of overheaduren.
  Door te werken met de formatieschema's van DWK, kon toch een zekere indruk
worden verkregen van de ontwikkeling van het aantal directe en indirecte forma-
tieplaatsen. Dit leidde voor 1990 tot een geschatte indirecte personeelsformatie
van ruim 64 fte. Als dit wordt afgezet tegen de totale personeelsformatie van
ongeveer 335 fte aan het begin van 1990, dan betekent dit voor 1990 een percen-
tage indirecte formatie van circa 19. Voor 1 april 1996 werd de indirecte perso-
neelsformatie geschat op circa 62 fte. Het totale aantal formatieplaatsen in het
formatieschema van april 1996 bedroeg circa 294. Dat betekent dat volgens de
hier gegeven schattingen, de indirecte formatie in 1996 procentueel gezien iets
groter was dan in 1990, te weten ongeveer 21%.
  Rekening houdende met het feit dat hier is gewerkt met geschatte gegevens,
moet de voorzichtige conclusie wellicht zijn dat het aandeel van de indirecte
formatie bij DWK weinig verandering onderging in de periode 1990-1996. In elk
geval vertoonde dit percentage geen daling. Deze ontwikkeling kan waarschijnlijk
met name worden verklaard uit het feit, dat het formatieschema voor 1996 ten



       Zie het afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag voor een meer gedetailleerde191

beschouwing van de veranderingen in het financieel-economisch management.
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opzichte van 1990 de grootste teruggang laat zien bij de brugwachters en in iets
minder mate bij de medewerkers in de kantons. Deze groepen medewerkers zijn
geheel te beschouwen als direct personeel. Het aantal functies dat kan worden
aangemerkt als toezichthoudend, coördinerend en administratief, liep in de
periode 1990 - 1996 relatief gezien iets minder terug.

VIII.3.4.5 Ter afsluiting

Bij de in 1990 afgesloten reorganisatie van de provincie Groningen speelde, naast
het versterken van de politieke sturing van de organisatie, het streven naar een
verhoging van de efficiëntie een aanzienlijke rol. Dit geldt zeker voor de be-
heersdiensten ZPG en DWK, die mede op grond van efficiëntie-overwegingen in
1989 resp. 1990 een relatief grote zelfstandigheid kregen. Bij de in 1996 afgeslo-
ten reorganisatie lag een nog grotere nadruk op efficiëntie-verhoging.
  Op basis van de beschikbare informatie mag met enige voorzichtigheid worden
geconcludeerd, dat de efficiëntie van DWK in de periode 1991-1995 ongeveer
gelijk bleef, of misschien licht daalde. Met dezelfde voorzichtigheid kan ten
aanzien van de arbeidsproduktiviteit worden vastgesteld, dat deze in de periode
1991-1995 ongeveer gelijk bleef, of misschien iets toenam. Voorzover vast te
stellen, is de doelstelling van de reorganisatie van 1990 door DWK dus waar-
schijnlijk niet gerealiseerd, ondanks het feit dat de personeelsformatie in de
periode 1990-1995 terugliep.
  In de volgende paragraaf wordt beknopt ingegaan op de veranderingen, die in de
periode 1990-1996 optraden in de financieel-economische sturing van DWK.

VIII.3.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VIII.3.5.1 Inleiding

Met de reorganisaties van 1990 en 1996 traden diverse veranderingen op in de
financieel-economische sturing van de provincie Groningen. Voor DWK beteken-
de vooral de reorganisatie van 1990, dat de vrijheden op financieel-economisch
gebied toenamen.
  In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven, van de met de reorganisaties van
1990 en 1996 bij DWK opgetreden wijzigingen in het financieel-economisch
management.  Overigens gaat het daarbij soms om wijzigingen, die ook golden191

voor andere onderdelen van de provinciale organisatie.
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  Voor de analyse van de ontwikkelingen bij DWK is wederom gebruik gemaakt
van het in hoofdstuk IV ontwikkelde raamwerk, waarin vier elementen van het
financieel-economisch management zijn onderscheiden. Verwacht zou kunnen
worden, dat zich hierin bij verzelfstandiging veranderingen voordoen. Het
betreft:
- de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het management van de

verzelfstandigde organisatie;
- het instrumentarium op het gebied van de management (en de financial)

accounting, waarbij de aandacht met name is gericht op veranderingen in
het planmatig handelen en het budgetteringsproces;

- de wijze van bekostiging van de verzelfstandigde organisatie;
- de deskundigheid op financieel-economisch terrein (aantal financieel-

economische medewerkers en de deskundigheid ervan).

VIII.3.5.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

Bij de in 1990 voltooide provinciale reorganisatie kreeg DWK een relatief
zelfstandige positie binnen het provinciaal apparaat. Bij de reorganisatie van 1996
werd deze zelfstandigheid nog enigszins versterkt. Met de relatieve zelfstandig-
heid kreeg DWK ook, meer dan de beleidsdiensten, diverse vrijheden op
financieel-economisch gebied.
  De veranderingen in de wijze van bekostiging waren beperkt, omdat het bij
DWK ging om een interne verzelfstandiging. Van een toename van uit externe
bronnen verkregen middelen was bijvoorbeeld geen sprake. Wel namen, in zowel
1990 als 1996, de vrijheden ten aanzien van de zelfstandige besteding van het
jaarlijkse budget van DWK toe. In het managementcontract voor de periode 1997-
2000 werd daarnaast vastgelegd, dat de eventueel in een bepaald jaar resterende
middelen beschikbaar bleven voor DWK en niet meer terugvloeiden naar de
algemene provinciale middelen. In dit contract werden tevens voor een periode
van vier jaren afspraken gemaakt omtrent de hoogte van het jaarlijkse budget,
waardoor de budgettaire onzekerheden voor DWK enigszins afnamen. Ten
aanzien van de door het rijk verstrekte bijdragen voor het beheer en onderhoud
van de hoofdkanalen, traden met de verzelfstandiging van DWK geen verande-
ringen op.
  In eerste instantie kreeg DWK in 1990 nog vrij bescheiden verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden op financieel-economisch gebied. Evenals in het verleden
bij Provinciale Waterstaat het geval was geweest, had DWK de bevoegdheid op
functieniveau te schuiven met budgetten. Daarnaast kreeg DWK beperkte moge-
lijkheden tot substitutie tussen personele en materiële budgetten. Met het
managementcontract van 1992 werden de budgettaire bevoegdheden uitgebreid.
De directeur van DWK kreeg de vrijheid tot substitutie binnen de in de werkbe-
groting van DWK beschikbare middelen voor beheersbare uitgaven. In de praktijk
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betekende dit dat tussen functienummers, maar binnen de grenzen van
begrotingsparagrafen, mocht worden geschoven met budgetten. Met het in 1996
goedgekeurde managementcontract voor de periode 1997-2000, namen de
budgettaire vrijheden van DWK nog enigszins toe. In principe mocht DWK nu
zelfstandig besluiten tot elke substitutie van personele naar materiële beheersbud-
getten. Substitutie van materiële naar personele budgetten werd niet toegestaan.
De substitutievrijheden golden niet voor bijvoorbeeld het budget voor hoofdkana-
len, waarover afzonderlijke afspraken waren gemaakt met het rijk.
  Ten aanzien van de "gedwongen winkelnering" traden er met de interne
verzelfstandiging van DWK geen veranderingen op. DWK had niet de vrijheid
zelfstandig te besluiten tot interne of externe aankoop of levering van bepaalde
produkten en diensten. Overigens kreeg DWK, in het kader van het manage-
mentcontract 1997-2000, de met interne leveranties gemoeide kostenbedragen
volledig vergoed via het uit de algemene middelen afkomstige, jaarlijkse budget.
  De begrotings- en rekeninggegevens van DWK bleven deel uitmaken van de
begroting en jaarrekening van de algemene dienst van de provincie Groningen.
De per 31 december van een boekjaar opgestelde managementrapportages van
DWK zouden vanaf 1997, net als bij de overige provinciale diensten, gezien
kunnen worden als de rekening. De gegevens in deze managementrapportages per
dienst zouden op eenvoudige wijze geconsolideerd moeten kunnen worden tot de
rekening voor de gehele provincie. Zo ging ook het jaarlijkse dienstplan in feite
de rol vervullen van dienstbegroting. Maar dienstplan en managementrapportage
zouden niet de formele status krijgen van begroting, resp. rekening per dienst.
Voor het door het rijk beschikbaar gestelde budget voor beheer en onderhoud van
hoofdkanalen, moest een afzonderlijke afrekening worden opgesteld.
  Op het gebied van de planning en control volgde DWK de algemene ontwikke-
lingen binnen de provincie Groningen. Vanaf 1993 verschenen twee maal per jaar
managementrapportages (maraps). In de maraps werd kort verslag uitgebracht
over de werkzaamheden en soms over afwijkingen van de beleidsvoornemens.
Verder waren de maraps ook ten tijde van het onderzoek nog vooral financieel
van aard. Over de gerealiseerde prestaties en produktie werden nauwelijks feite-
lijke gegevens vermeld in de maraps.
  Binnen DWK werd voor de sturing van de activiteiten nauwelijks gebruik
gemaakt van de maraps. Omtrent enkele belangrijke activiteiten, zoals het groot
onderhoudsprogramma en bijzondere projecten, werden kwartaalrapportages
opgesteld voor intern gebruik. De sturing binnen DWK vond nog in belangrijke
mate plaats op basis van inputgegevens, zoals de overzichten van begrote en
werkelijk verbruikte aantallen arbeidsuren en financiële middelen, zo gaf een
geïnterviewde aan.
  Vanaf 1993 werkte DWK met een jaarlijks dienstplan. Vanaf 1994 kreeg dit
dienstplan geleidelijk steeds meer het karakter van een dienstbegroting, waarin
ook gegevens over de activiteiten, produkten en prestaties van DWK werden
opgenomen. Het dienstplan voor 1996 bevatte voor diverse activiteiten/produkten
van DWK, naast de financiële gegevens en gegevens over de personeelsinzet, ook
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prestatiegegevens. Kostprijzen voor produkten werden echter nog niet berekend;
wellicht zou dat vanaf de begroting voor 1998 wel het geval zijn. Daarnaast nam
vanaf 1990 binnen DWK ook de aandacht voor de kwaliteit van de werkzaamhe-
den toe. In het managementcontract 1997-2000 werden ten aanzien van diverse
activiteiten/produkten van DWK kwaliteitseisen geformuleerd.
  Door betrokkenen werd aangegeven, dat sinds 1990 bij de leidinggevenden
binnen DWK de kennis van en aandacht voor financieel-economische zaken was
toegenomen. De grotere aandacht had echter vooral betrekking op de financiële
budgetten, dus op de inputs. Meer in het algemeen kwam naar voren, zoals ook
al werd aangegeven in het rapport van de externe adviseur die de provinciale
reorganisatie van 1990 evalueerde, dat het kostenbewustzijn en de aandacht voor
produkten en prestaties binnen DWK nog vrij beperkt waren.
  Ook de met het College van GS gemaakte budgetafspraken werden niet geba-
seerd op kostprijzen per activiteit of eenheid produkt. Bij het College van GS
bestond in feite alleen interesse in het totale budget dat DWK diende te ontvangen
en vrijwel niet in de kostprijzen per eenheid produkt, zo gaf een betrokkene aan.
Bij de onderhandelingen over budgetten, beperkte de aandacht zich dan ook
vooral tot het totale budget en de globaal ervoor te verrichten taken.
  In vergelijking tot de vóór 1990 binnen Provinciale Waterstaat verrichte
werkzaamheden, kreeg DWK meer taken op financieel-economisch gebied. Ook
in 1996 namen de omvang en het niveau van de financieel-economische taken van
DWK enigszins toe. DWK moest vanaf 1990 zelfstandig de eigen deeladministra-
tie inrichten binnen het in de provinciale organisatie gehanteerde Financieel-
Administratief Systeem (FAS). Daarnaast werd DWK verantwoordelijk voor bij-
voorbeeld het bijhouden van de aangegane verplichtingen en de inkoopfacturen.
Tevens werden betalingsopdrachten voorbereid (de werkelijke uitbetaling bleef
lopen via de centrale afdeling financiën). Tot slot kan worden gewezen op het
feit, dat de DWK-gegevens voor de provinciale begroting en rekening grotendeels
door DWK werden voorbereid.
  Het aantal financieel-economische formatieplaatsen binnen DWK nam in de
periode 1990-1996 toe van circa 12 tot 13,5 (waarbij een hoogwaardige, tijdelijke
formatieplaats op financieel-economisch gebied buiten beschouwing is gelaten).
Mede door uitbreiding van de automatisering, leidde de verzelfstandiging van
DWK slechts tot een beperkte groei van de omvang van de financieel-economi-
sche functie binnen de dienst.
  Ervan uitgaande dat de ambtelijke salarisschalen waarin de medewerkers waren
ingedeeld, mogen worden gezien als een indicatie van het kwaliteitsniveau, deed
zich in de jaren 1990-1996 nauwelijks een verandering voor in de gemiddelde
kwaliteit van de medewerkers. Een betrokkene gaf evenwel aan dat diverse mede-
werkers cursussen en opleidingen hadden gevolgd, waardoor in werkelijkheid
sprake was van enige stijging in het kwaliteitsniveau. De stijging was echter niet
zodanig dat deze tot uitdrukking kwam in de salarisschalen.
  Al met al kan worden geconstateerd, dat de interne verzelfstandiging van DWK
in de periode 1990-1996 leidde tot de geleidelijke introductie van een meer



       Zoals al eerder werd aangegeven, moeten in feite steeds meerdere organisaties192

gelijktijdig in de beschouwing worden betrokken om een beeld te krijgen van de steun die
de empirie biedt aan een bepaalde hypothese.
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planmatige en bedrijfsmatige sturing van de organisatie. Van een werkelijke
verzakelijking was ten tijde van het onderzoek wellicht geen sprake, omdat
bijvoorbeeld zowel bij het College van GS als binnen DWK de aandacht voor
produktie- en prestatiegegevens en kostprijzen van produkten nog beperkt was.
Het dienstplan voor 1996 en het managementcontract voor de periode 1997-2000
boden echter in principe goede mogelijkheden, om te komen tot het versterken
van de bedrijfsmatige en zakelijke sturing van DWK.

VIII.3.5.3 Ter afsluiting

In de voorgaande paragrafen is een schets gegeven van de in de periode 1990-
1996 bij de Dienst beheer Wegen en Kanalen opgetreden ontwikkelingen. Daarbij
is ingegaan op de activiteiten en het functioneren van DWK en op de effecten, die
de verzelfstandiging van 1990 had op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie van DWK. Tevens kwamen in het
voorgaande de belangrijkste veranderingen aan de orde die zich ten gevolge van
de interne verzelfstandiging voordeden in de financieel-economische sturing van
DWK.
  In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen bij DWK afgezet tegen de
op basis van de neo-institutionele theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen
omtrent verzelfstandiging van overheidsorganisaties.

VIII.3.6 Een confrontatie van de bevindingen bij de Dienst beheer Wegen
en Kanalen met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf wordt de interne verzelfstandiging van DWK geconfronteerd
met de stellingen en hypothesen, die werden ontwikkeld op basis van verschil-
lende onderdelen van de neo-institutionele economie (en enkele daarmee verwante
auteurs). In feite wordt daarbij steeds nagegaan, welke ontwikkelingen zich bij
DWK voordeden ten aanzien van de in de diverse hypothesen aan de orde gestelde
causale relaties. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de "formele",
expliciete ontwikkelingen die kunnen duiden op steun voor een bepaalde stelling
of hypothese en de "in de praktijk" opgetreden ontwikkelingen. In hoofdstuk X
wordt nader aangegeven in welke mate de verzelfstandiging van DWK en de
verzelfstandiging van de andere onderzochte organisaties steun bieden aan een
bepaalde stelling of hypothese.192
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  In het onderstaande worden de verschillende stellingen en hypothesen achter-
eenvolgens met enkele trefwoorden weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage
III.A voor de volledige weergave van de stellingen en hypothesen). Daarbij
worden de voor een bepaalde stelling of hypothese relevant geachte feiten en
ontwikkelingen steeds kort geschetst.
  De ontwikkelingen bij DWK moeten uiteraard worden bezien tegen de achter-
grond van de bij de provincie Groningen in 1990 en 1996 doorgevoerde reorga-
nisaties. In sommige gevallen zal de conclusie ten aanzien van een bepaalde
stelling of hypothese, dan ook mede gebaseerd zijn op de algemene ontwikke-
lingen zoals die zich voordeden in de provinciale organisatie.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Bij de in 1990 afgesloten reorganisatie van de provincie Groningen speelde het
streven naar een hogere economische efficiëntie formeel een rol. In de praktijk
ging het echter wellicht meer om een versterking van de politieke sturing van de
organisatie. Dit zou gezien kunnen worden als een streven naar verhoging van de
politieke efficiëntie. Het politieke bestuur wilde met name de greep op de activi-
teiten van Provinciale Waterstaat vergroten.
  Bij de in 1996 afgesloten provinciale reorganisatie speelde het streven naar meer
efficiëntie formeel een zeer belangrijke rol. Door efficiënter optreden zouden
middelen vrijgemaakt kunnen worden, die aangewend zouden kunnen worden om
snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
  Dergelijke overwegingen hebben op de achtergrond een rol gespeeld bij de
interne verzelfstandiging van DWK. Uiteindelijk was het politieke bestuur er
vooral in geïnteresseerd, dat zo weinig mogelijk geld was gemoeid met de politiek
gezien in het algemeen minder interessant geachte activiteiten van DWK. Door
van DWK een beheersdienst met relatief grote zelfstandige bevoegdheden te
maken, zouden de DWK-taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Met de reorganisatie van 1996 werd de zelfstandigheid van DWK nog enigszins
versterkt, met de bedoeling zo de efficiëntie binnen DWK te stimuleren.
  Hoewel de minder grote politieke gevoeligheid van de activiteiten waarschijnlijk
eveneens een factor van belang was, mag dus worden gesteld, dat zowel in 1990
als in 1996 het streven naar meer efficiëntie formeel en in de praktijk een rol
speelde bij de interne verzelfstandiging van DWK. Overigens kon niet worden
vastgesteld dat de efficiëntie van DWK werkelijk toenam in de periode 1991-
1995.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging?

In de formele argumentatie voor de verzelfstandiging van DWK was geen rol
weggelegd voor eventuele persoonlijke belangen van betrokkenen. Ook in de
praktijk had de interne verzelfstandiging van DWK geen directe gevolgen voor de
inkomens van de bij DWK werkzame personen. Evenmin zouden de bij DWK
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betrokken personen op een of andere wijze direct kunnen profiteren van een
eventuele toename van de efficiëntie.

3. Invloed op de positie van de overheid ("macht") en regelgeving

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging werd aangegeven,
dat het bij DWK hoofdzakelijk ging om uitvoerende activiteiten, die politiek
gezien minder interessant en minder gevoelig werden geacht. Voor het overige
bestond er geen formele, expliciete aandacht voor de invloed die DWK zou
kunnen hebben op de macht van en regelgeving door de provincie.
  Ook in de praktijk had DWK vrijwel geen invloed op aspecten als macht en
regelgeving. Een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten werd ook
uitbesteed aan externe bedrijven. Overigens nam de uitbestede hoeveelheid werk
niet sterk toe met de verzelfstandigingen in 1990 en 1996.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

De objecten waarop de werkzaamheden van DWK zich richtten, zoals wegen en
kanalen, kunnen grotendeels worden beschouwd als collectieve goederen. Tevens
konden de werkzaamheden van DWK belangrijke externe effecten hebben,
bijvoorbeeld vanwege een toename van de verkeersveiligheid, of het bevorderen
van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.
  In de formele argumentatie was er geen aandacht voor de vraag, of het bij DWK
ging om collectieve goederen, waarmee eventueel externe effecten waren verbon-
den. Er werd slechts op gewezen, dat de provincie door het rijk verantwoordelijk
werd gesteld voor een goed beheer en onderhoud van bijvoorbeeld wegen en
kanalen.
  Met behulp van contractafspraken en regelgeving kon de provinciale overheid
sturing geven aan de activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud; op deze
wijze zouden externe effecten in het algemeen ook beheerst kunnen worden. Zo
bezien was in de praktijk in principe een verdergaande verzelfstandiging mogelijk
van een groot deel van de DWK-activiteiten. Veel uitvoerende werkzaamheden
werden ook al uitbesteed aan commerciële bedrijven, waarbij DWK slechts zorgde
voor de bestekken en voorschriften waaraan de uitvoering diende te voldoen en
daarnaast een toezichthoudende functie had.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de formele argumentatie werd geen aandacht geschonken aan  specifieke
begrippen als de transactie-, informatie- en agentschapskosten bij interne sturing.
Indirect speelden dergelijke kosten wellicht wel een rol bij de politieke besluitvor-
ming rond de reorganisatie van 1990. Versterking van de sturing van Provinciale
Waterstaat was misschien binnen het toenmalige griffie-dienstenmodel mogelijk
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geweest, maar dat zou waarschijnlijk gepaard zijn gegaan met hoge transactie-,
informatie- en agentschapskosten. Door de organisatiestructuur te veranderen,
ontstonden kleinere organisatie-eenheden en verminderden de conflicten tussen
die eenheden, waardoor politieke sturing eenvoudiger en goedkoper was.
  In de praktijk was het niet mogelijk de agentschaps-, informatie- en transactie-
kosten in de provinciale organisatie en bij DWK te meten. Ook over de feitelijke
ontwikkeling van die kosten kan dus weinig worden gezegd. Vastgesteld kan
worden, dat de politieke bemoeienis met DWK vanaf 1990 beperkt was. Dat
leidde wellicht tot een daling van de agentschaps-, informatie en transactiekosten
op centraal niveau.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

De eventuele onzekerheid rond de activiteiten van DWK speelde formeel geen
expliciete rol bij de interne verzelfstandiging van DWK. Wellicht mag worden
gesteld, dat er in bredere zin wel enige aandacht was voor het aspect onzekerheid;
de DWK-activiteiten werden immers als politiek minder gevoelig gezien.
  In de praktijk was de onzekerheid omtrent de meeste activiteiten van DWK vrij
gering, zowel voor wat betreft de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden, als
de eraan te stellen eisen. Het ging bij DWK grotendeels om concrete activiteiten,
waarvoor goede prestatie-afspraken waren te maken. Zoals al werd aangegeven,
werd ook veel uitvoerend werk uitbesteed.

7. Specificiteit

In de formele besluitvorming rond de interne verzelfstandiging van DWK,
speelden aspecten als specifieke kennis of activa en specifieke produkten geen rol.
  In de praktijk was de mate van specificiteit van de meeste DWK-werkzaamheden
gering. Een groot deel van de DWK-activiteiten werd eveneens uitgevoerd door
diverse commerciële bedrijven.

8. Schaalvoordelen

In de in 1990 en 1996 gehanteerde, formele argumentatie rond de interne verzelf-
standiging van DWK, werd het aspect schaalvoordelen niet genoemd.
  Ook in de praktijk traden met de verzelfstandiging geen schaaleffecten op. Want
door te kiezen voor een vorm van interne verzelfstandiging van de bestaande
activiteiten, waarbij de schaal van de organisatie niet veranderde, konden geen
schaalvoordelen worden gerealiseerd.
  Opgemerkt kan nog worden, dat in de praktijk misschien door de introductie van
andere organisatievormen bepaalde schaalvoordelen waren te behalen binnen de
bestaande Dienst beheer Wegen en Kanalen. Hier kan bijvoorbeeld worden
gewezen op het in 1996 in het DWK-district West gestarte experiment, waarbij de
indeling in kantons werd opgeheven en het beschikbare personeel flexibeler werd
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ingezet. Naar verwachting zou de efficiëntie hierdoor toenemen. Ook de overgang
in 1991 van vijf districten naar drie grotere districtsafdelingen, ging gepaard met
een personeelsreductie.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging van DWK in 1990
was er weinig aandacht voor de meetbaarheid van produkten en prestaties. De
vraag of de mate van meetbaarheid van de prestaties en produkten reden zou
kunnen zijn tot bijvoorbeeld externe verzelfstandiging van het beheer en onder-
houd van de infrastructuur, kwam niet aan de orde.
  In 1990 werden ook slechts weinig concrete prestatie-afspraken gemaakt tussen
het College van GS en DWK. In de vanaf 1994 verschenen dienstplannen en het
managementcontract 1997-2000, werden de door DWK te leveren prestaties
concreter geformuleerd. Kostprijzen per eenheid activiteit of produkt werden nog
niet vastgesteld.
  In de praktijk ging het bij het overgrote deel van de DWK-taken om zeer
concrete en goed meetbare werkzaamheden. Met externe bedrijven die werk-
zaamheden voor DWK uitvoerden, werden op basis van bestekken ook regelmatig
duidelijke contracten afgesloten.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Tijdens de voorbereiding van de interne verzelfstandiging in 1990 was er vrijwel
geen formele aandacht voor de vraag, of de diensten van DWK ook werden
aangeboden op de markt. Tijdens de voorbereiding van de reorganisatie van 1996
werd wel nagegaan, of eventueel een groter deel van de DWK-activiteiten
uitbesteed zou kunnen worden. Tot een sterke toename van de uitbesteding werd
echter niet besloten. Met het in 1996 afgesloten managementcontract werden voor
de periode 1997-2000 de budgetten van DWK en de ermee te realiseren prestaties
vastgelegd.
  De door DWK gerealiseerde prestaties en produkten werden in het algemeen in
de praktijk geleverd door meerdere commerciële bedrijven. Van externe concur-
rentie en daaruit voortvloeiende druk tot verlaging van kostprijzen, was vanaf
1990 niet of nauwelijks sprake. Met de in het managementcontract gemaakte
afspraken werd DWK in feite voor langere tijd afgeschermd voor directe concur-
rentiedruk.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

In de formele voorbereiding van de interne verzelfstandiging van DWK werden
de overheadkosten en de monitoring- en bondingkosten niet expliciet genoemd.
Wel werd in 1990 in de formele argumentatie naar voren gebracht, dat een
zelfstandiger positie van DWK en minder bestuurlijke betrokkenheid zouden
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kunnen leiden tot meer efficiëntie. Dit duidt erop dat er, in elk geval impliciet,
een zekere aandacht bestond voor de overhead- en agentschapskosten.
  Het was niet mogelijk een feitelijk beeld te krijgen van de overhead- en agent-
schapskosten, die vóór en vanaf 1990 in de praktijk werden gemaakt in verband
met het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Hier worden echter wel enige
overwegingen aangedragen, die een indruk kunnen geven van de mogelijk
opgetreden ontwikkelingen.
  Zowel vóór 1990 als daarna, was er een beperkte politieke aandacht voor de
DWK-activiteiten. Hier trad dus wellicht nauwelijks een wijziging op in de in
verband met DWK gemaakte overheadkosten. Omdat DWK op bijvoorbeeld
personeel en financieel-economisch gebied vanaf 1990 een vrij zelfstandige positie
kreeg, mag worden verondersteld dat op centraal niveau de ambtelijke kosten van
sturing van de DWK-activiteiten enigszins daalden. Voorzover af te leiden uit de
beschikbare gegevens omtrent de personeelsformatie (verhouding direct/indirect
personeel), trad binnen DWK in de periode 1991-1996 geen daling op in de
binnen de dienst gemaakte overheadkosten.
  De kosten van monitoring en bonding namen wellicht vanaf 1990 toe, zowel
binnen DWK, als tussen DWK en het College van GS. Dat was dan vooral een
gevolg van de toename in planmatig handelen van DWK en de zakelijker wijze
van sturing die werd ontwikkeld, waarbij de te realiseren prestaties en produktie
nauwkeuriger moesten worden vastgelegd.
  Met name vanwege de uitvoeriger informatieverstrekking en de meer bedrijfs-
matige en verzakelijkte sturing, leidde de interne verzelfstandiging van DWK
wellicht in de praktijk per saldo tot enige toename van de totale overhead- en
agentschapskosten.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

In de voorbereidingen van de reorganisaties van 1990 en 1996, was er formele
aandacht voor het beperken van de totale kosten van de DWK-activiteiten. Dat
uitte zich met name in de in 1990 en 1996 aan DWK opgelegde personeels-
reducties, die gezien zouden kunnen worden als druk tot verlaging van de kost-
prijzen. De aandacht van het College van GS ging overigens steeds uit naar het in
totaliteit voor de DWK-activiteiten benodigde budget. Ook binnen DWK bestond
tot in 1996 nog weinig aandacht voor de kostprijzen.
  Uit de beperkte feitelijke gegevens die beschikbaar waren, kwam naar voren dat
in de periode 1991-1996 in de praktijk geen wezenlijke daling optrad in de (reële)
apparaatskosten van DWK, terwijl de produktie ongeveer gelijk bleef of wellicht
iets daalde. Voorzover was na te gaan, was bij DWK na de interne verzelfstandi-
ging - waarbij directe, dagelijkse druk van de markt afwezig was -dus sprake van
een licht dalende, of hooguit ongeveer gelijkblijvende efficiëntie.
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13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Bij de provinciale reorganisatie van 1996 speelde het formele streven naar meer
zakelijke interne verhoudingen een rol. In 1990 en 1996 werd tijdens de
voorbereidingen van de interne verzelfstandiging van DWK, verder weinig
formele aandacht besteed aan de duidelijkheid van de doelstellingen, personele
bevoegdheden van het management, of het resultaatafhankelijk maken van
inkomsten.
  Bij DWK ging het om een interne verzelfstandiging, waarbij geen echte wijzi-
ging optrad in de ambtelijke verhoudingen en de bij de provincie Groningen
geldende rechtspositie. In de praktijk deden zich in de periode 1990-1996 dan ook
weinig wijzigingen voor in de in de hypothese genoemde elementen. Onderstaand
worden de afzonderlijke elementen nog kort besproken.
  Met de vorming van DWK in 1990 ontstond een afzonderlijke organisatie-
eenheid, waarvan de taken vrij helder vastlagen. Al bestond hiervoor binnen
DWK in de praktijk geen specifieke aandacht, in principe waren daardoor
waarschijnlijk duidelijke organisatiedoelstellingen te formuleren. Voor wat betreft
de gang van zaken in de praktijk kan nog worden opgemerkt dat binnen Provinci-
ale Waterstaat, waarvan de DWK-activiteiten tot 1990 deel uitmaakten, vooral
aandacht bestond voor nieuwbouwactiviteiten. Aan de concrete veranderingen die
met de vorming en verzelfstandiging van DWK optraden in de doelstellingen, is
tijdens het onderzoek overigens nauwelijks aandacht besteed.
  In de mogelijkheden voor het management van DWK om de medewerkers te
stimuleren tot efficiënter gedrag, trad in de praktijk weinig verandering op. De
rechtspositie van de medewerkers veranderde niet. Mogelijkheden tot het voeren
van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken bestonden in principe ook vóór 1990.
Dat neemt niet weg dat, zeker bij de provinciale reorganisatie van 1996, in het
algemeen aandacht werd geschonken aan zakelijker verhoudingen binnen de
provinciale organisatie.
  De inkomsten van leidinggevenden en medewerkers van DWK werden met de
interne verzelfstandiging niet mede afhankelijk van de behaalde resultaten (de
gebruikelijke gratificaties, vergroting van promotiekansen, e.d., daargelaten).

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de interne verzelfstandiging in 1990 was er nog weinig formele aandacht voor
het op hoofdlijnen sturen van de DWK-activiteiten en het afrekenen op basis van
concrete prestatie-afspraken. Het in 1996 gesloten managementcontract duidt erop
dat voor dergelijke aspecten nu wel formele aandacht bestond.
  Ook in de praktijk werden vanaf 1990 nauwelijks prestatie-afspraken gemaakt
tussen het College van GS en DWK. De politieke bemoeienis met en betrokken-
heid bij de DWK-activiteiten bleef beperkt, evenals vóór 1990 het geval was.
DWK werd nauwelijks afgerekend op de feitelijk gerealiseerde prestaties. Vanaf
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1990 werden de prestaties en de produktie van DWK gedurende lange tijd ook
niet goed geregistreerd. Van een werkelijk verzakelijkte sturing van DWK was
dus nog nauwelijks sprake.
  Met het dienstplan voor 1996 en het managementcontract 1997-2000 werd een
meer zakelijke basis gelegd voor de sturing van DWK door het College van GS.
De te realiseren prestaties werden in verscheidene gevallen vrij concreet geformu-
leerd. Er was nog geen heldere systematiek ontwikkeld op basis waarvan in de
praktijk de prestaties konden worden afgerekend.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten
 
In 1990 en 1996 was er formele aandacht voor efficiëntieverhoging van DWK. Al
werd dat niet met zoveel woorden aangegeven, dit kan worden opgevat als
aandacht voor bijvoorbeeld kostprijzen van produkten en prestatiemeting.
  Ondanks veranderingen in de financieel-economische sturing, bleef bij DWK
vanaf 1990 de aandacht voor kostprijzen en prestaties in de praktijk nog lange tijd
gering. Vooral vanaf 1994 deden zich verschillende veranderingen voor die een
meer bedrijfsmatige en zakelijke sturing van DWK mogelijk maakten. Daarbij
moet worden aangetekend, dat bij veel DWK-medewerkers de werkelijke aandacht
voor bijvoorbeeld kostprijzen en produktie nog beperkt was.

VIII.3.7 Ter afsluiting

In deze paragraaf werd ingegaan op het ontstaan en de interne verzelfstandiging
van DWK. Daarbij werd een korte schets gegeven van de organisatie en de
activiteiten van DWK, de ontwikkeling van de produktie, personeelsformatie,
apparaatskosten en efficiëntie, alsmede de in samenhang met de interne verzelf-
standiging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch management.
Tot slot werden de ontwikkelingen bij DWK geplaatst tegenover het raamwerk
van neo-institutionele stellingen en hypothesen, waarbij werd nagegaan in
hoeverre de gang van zaken bij DWK hieraan steun bood.
  In paragraaf VIII.4 wordt ingegaan op de interne verzelfstandiging van een
ander organisatie-onderdeel van de provincie Groningen, te weten de dienst
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen.

VIII.4 De interne verzelfstandiging van de dienst Zuiveringsbeheer
Provincie Groningen

VIII.4.1 Inleiding

De dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen (ZPG) ontstond in 1989. De
vorming van het ZPG betekende dat verschillende onderdelen uit de op dat



       Zie voor een nadere beschrijving van de ontwikkelingen bij ZPG ook het uitge-193

breidere, afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag over de provincie Groningen.
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moment bestaande provinciale organisatie werden samengevoegd in een nieuw
organisatie-onderdeel. De in het ZPG samengevoegde onderdelen maakten tot
1989 deel uit van de griffie en de dienst Provinciale Waterstaat. ZPG kreeg een
intern verzelfstandigde positie binnen de provinciale organisatie.
  De voornemens tot de oprichting van ZPG bestonden al, voordat concrete
plannen opkwamen voor de algehele provinciale reorganisatie van 1990. Zodra de
plannen voor de provinciale reorganisatie van 1990 enige vorm kregen, werd
besloten de oprichting van het ZPG ook te beschouwen als een onderdeel van de
algehele reorganisatie. Bij de vorming van ZPG stond vrijwel vanaf het eerste
moment vast, dat het hier zou moeten gaan om een relatief zelfstandig organisatie-
onderdeel binnen de provincie Groningen. Bij de oprichting van ZPG kreeg deze
dienst de positie van provinciaal bedrijf (formeel aangeduid als: tak van dienst,
zijnde een bedrijf).
  De keuze voor het onderzoeken van de vorming en interne verzelfstandiging van
ZPG, was gebaseerd op het feit dat het hier ging om een organisatie-eenheid, die
een vrij zelfstandige positie had binnen de provincie Groningen. De dienst
vormde een duidelijk van de rest van de provinciale organisatie afgezonderde
eenheid. Gegevens met betrekking tot de dienst, zoals begroting en jaarrekening,
kwamen steeds afzonderlijk beschikbaar en waren duidelijk gescheiden van de
andere delen van de provinciale organisatie. Daarnaast gold voor ZPG, dat het
een dienst betrof met concrete en goed meetbare activiteiten. Daardoor zou het
wellicht mogelijk zijn, de effecten van de verzelfstandiging op bijvoorbeeld de
efficiëntie redelijk te bepalen. Uit een eerste inventarisatie van de sinds 1989
verschenen jaarverslagen bleek, dat ZPG vrij veel gegevens publiceerde over de
verrichte activiteiten en de gerealiseerde prestaties.
  De indeling van dit hoofdstuk is als volgt.  In paragraaf VIII.4.2 wordt193

ingegaan op het ontstaan, de taken en de organisatiestructuur van ZPG. In
paragraaf VIII.4.3 volgt een beknopte schets van het functioneren van ZPG sinds
1989. In paragraaf VIII.4.4 wordt op basis van de beschikbare gegevens ingegaan
op de vraag, hoe de produktie, de personeelsformatie en de efficiëntie van ZPG
zich sinds 1989 ontwikkelden. Paragraaf VIII.4.5 bevat een overzicht van de
veranderingen, die in samenhang met de interne verzelfstandiging optraden in het
financieel-economisch management van ZPG. In paragraaf VIII.4.6 worden de
bevindingen bij ZPG geconfronteerd met de op basis van de neo-institutionele
economie ontwikkelde stellingen en hypothesen.

VIII.4.2 Het ontstaan en de activiteiten van ZPG



       Zonder hier uitvoerig op in te gaan, kan worden opgemerkt dat een vervuilings-194

eenheid (ve) niet gelijk is aan een inwonerequivalent (ie), een in relatie met de waterzui-
vering ook gehanteerde maatstaf. De verontreinigingsheffing werd meestal gerelateerd aan
ve's, terwijl de capaciteit van zuiveringsinstallaties veelal werd uitgedrukt in ie's.

       Behalve uit de heffingen had ZPG (relatief bescheiden) inkomsten uit verlening van195

vergunningen en enkele met de zuivering samenhangende nevenactiviteiten. Om eventuele
tekorten of overschotten in een bepaald jaar te kunnen opvangen, werd het "egalisatiefonds
zuiveringsbeheer" ingesteld. Bij deze egalisatiereserve ging het om een algemene reserve
voor ZPG, dat wil zeggen een reserve waarvan de bestemming niet tevoren was vastgelegd
en die daardoor een algemene bufferfunctie kon vervullen.
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In de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) stelde het rijk de provin-
cies verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater. Dat betekende niet dat,
zoals in Groningen, de provincies zuiveringstaken zelf dienden uit te voeren. In
de meeste Nederlandse provincies waren ten tijde van het onderzoek de water-
schappen belast met uitvoering van de waterzuivering. Volgens de plannen zou
dat vanaf het jaar 2000 ook in Groningen het geval zijn.
  In verband met de lozing van afvalwater, legde de provinciale overheid op basis
van de WVO aan personen en bedrijven heffingen op, de zogenaamde veront-
reinigingsheffing. Deze heffing werd gebaseerd op een tarief per zogenaamde
vervuilingseenheid, waarbij één vervuilingseenheid een bepaalde hoeveelheid in
een bepaalde mate vervuild afvalwater per jaar aangaf.  In principe dienden de194

kosten van de waterzuiveringsorganisatie volledig te worden gedekt uit de
inkomsten, die werden verkregen via de heffingen en enkele andere bronnen van
inkomsten.195

  De in 1989 in het ZPG samengevoegde activiteiten op het gebied van het
zuiveren van afvalwater werden al lange tijd door de provincie Groningen
verricht. Tot begin jaren zeventig werd de zuivering van afvalwater in verschei-
dene gevallen verricht door gemeenten, of soms ook geheel niet. Eind jaren
zeventig en begin jaren tachtig ontstonden bij de provincie Groningen grote finan-
ciële problemen bij het zuiveringsbeheer; de tekorten liepen op tot enige tientallen
miljoenen guldens. In concreto betekende dit, dat destijds de stand van de egalisa-
tiereserve zuiveringsheffing sterk negatief was.
  Tot 1989 was er geen sprake van een voor de gehele waterzuivering verant-
woordelijke organisatie-eenheid. De werkzaamheden rond het zuiveringsbeheer
waren verdeeld over de griffie en Provinciale Waterstaat en werden daarbinnen
hoofdzakelijk uitgevoerd door drie organisatie-eenheden. Dat leidde onder meer
tot de noodzaak van regelmatige onderlinge afstemming tussen de betrokken
eenheden. Volgens enkele geïnterviewden bemoeilijkte dat een goede coördinatie
en was de sturing zowel ambtelijk als politiek gezien weinig efficiënt.
  Afgezien van de in het begin en midden van de jaren tachtig opgetreden admini-
stratieve problemen rond het opleggen, verwerken en innen van de verontreini-
gingsheffingen, deden zich bij de feitelijke zuiveringsactiviteiten geen werkelijke



       Hierbij kan worden opgemerkt, dat tot in de jaren negentig niet alle afvalwater in196

de provincie Groningen werd gezuiverd. Een deel van het afvalwater werd via een
pijpleiding ongezuiverd geloosd op de Eems en de Waddenzee. Voor deze lozingen legde
het rijk heffingen op. De (toename in de) lozing van afvalwater op zee werd beperkt
doordat meer bedrijven, onder meer in de aardappelzetmeel-, suiker- en papier- en
kartonindustrie, zelf hun afvalwater gingen zuiveren. Ook het gereedkomen van de nieuwe
zuiveringsinstallatie in Delfzijl in 1993, droeg eraan bij dat een sterke afname optrad in de
lozing van afvalwater op zee en daarmee in de door het ZPG hiervoor te betalen
rijksheffingen.
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problemen voor.  Wel waren er, aldus een betrokkene, met name vanuit het196

politieke bestuur met enige regelmaat klachten over het in de provincie Groningen
relatief hoge zuiveringstarief (dat wil zeggen, dat het tarief per vervuilingseenheid
relatief hoog was).
  In 1986 en 1987 ontstonden de eerste initiatieven voor een vorm van verzelf-
standiging van het zuiveringsbeheer in de provincie Groningen. Nadat het nieuw
aangetreden College van GS in 1987/1988 een reorganisatie van het gehele
provinciaal apparaat in gang zette, ging de verzelfstandiging van het ZPG deel
uitmaken van de algemene reorganisatieplannen. Het College van GS stelde dat
het bij het ZPG ging om een beheerstaak, die op enige afstand kon worden
gestuurd. Afgezien van de vaststelling van de tarieven, werden de activiteiten van
het ZPG, net als die van DWK, gezien als politiek minder gevoelig. Door de
activiteiten op het gebied van zuiveringsbeheer zo zelfstandig mogelijk te laten
verrichten en de organisatie een zekere mate van zelfbeheer te geven, zou de
efficiëntie van de werkzaamheden kunnen toenemen. Die toenemende efficiëntie
zou onder meer tot uitdrukking kunnen komen in het (verder) wegwerken van de
negatieve stand van de egalisatiereserve zuiveringsbeheer en een terughoudende
ontwikkeling van de verontreinigingsheffing.
  Omdat het ging om concrete, goed meetbare activiteiten, werd voor de (politie-
ke) sturing van ZPG gedacht aan contractmanagement. Via periodieke
managementrapportages zou verantwoording afgelegd kunnen worden over de in
de contracten en werkplannen gemaakte afspraken.
  Voor de politieke sturing van het ZPG werd vanaf 1990 gewerkt met een
managementcontract. Zowel voor de aanvankelijke jaarcontracten als voor het in
1994 voor de periode 1994-1997 gesloten managementcontract gold, dat de
inhoud van het eigenlijke contract vrij beperkt en globaal van karakter was. Aan
het contract werd echter steeds nader vorm gegeven via een jaarlijks werkplan,
waarin ook prestaties werden geformuleerd. In het jaarverslag van ZPG volgde
daarna rapportage over de feitelijke prestaties in een bepaald begrotingsjaar.
  Behalve het beheren en aanpassen van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties
(rwzi's) en het ontwikkelen van plannen voor nieuwe zuiveringsinstallaties, hield
ZPG zich onder meer bezig met enkele andere activiteiten op het gebied
waterkwaliteitsbeheer. In concreto ging het hier om bijvoorbeeld laboratoriumon-
derzoek van watermonsters, de ontwikkeling van beleidsvoorstellen ter bevorde-



       Hierbij zijn de twee leidingen voor rechtstreekse lozing van afvalwater op de Eems197

en de Waddenzee buiten beschouwing gebleven (de leiding Hoogkerk-Waddenzee en de
Veenkoloniale Afvalwaterleiding). Daarvan was de provincie Groningen eigenaar.
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ring van de waterkwaliteit, het verlenen van lozingsvergunningen in het kader van
de WVO en controle op de naleving van vergunningen. Daarnaast werden in 1989
de verontreinigingsheffingen door ZPG opgelegd en geïnd. De verzending en
inning van verontreinigingsheffingen werd vanaf 1994 uitbesteed, door "mee te
liften" op de nota's van het regionale energiebedrijf.
  Bij de start in 1989 bedroeg het aantal formatieplaatsen bij ZPG circa 140. Eind
1995 telde ZPG ruim 130 fte, een aantal dat in 1996 iets terugliep. In 1995 had
het ZPG 36 rioolwaterzuiveringsinstallaties en 132 bijbehorende gemalen in
eigendom en beheer. Daarnaast was het ZPG eigenaar en beheerder van circa 650
km pijpleidingen, waarmee het water vanaf de gemeentelijke rioolstelsels of vanaf
bedrijven werd vervoerd naar de rwzi's.197

  Praktisch gesproken was ZPG op het gebied van de waterzuivering monopolist,
voorzover het ging om particulieren. Ook voor wat betreft het afvalwater van
bedrijven was er geen sprake van concurrentie tussen het ZPG en andere
(commerciële) organisaties. Wel bezaten diverse grotere bedrijven zelf een
zuiveringsinstallatie, waar het afvalwater werd gezuiverd voordat het op open
water werd geloosd. Bij deze bedrijven beperkte de taak van het ZPG zich tot de
controle van de wijze van zuivering en de kwaliteit van het afvalwater.
  Het grotere onderhoudswerk aan de rwzi's en de bouw, aanpassing en moder-
nisering van rwzi's, werden vrijwel geheel verricht door externe bedrijven. Zoals
al werd aangegeven, werd vanaf 1994 het verzenden en innen van de
zuiveringsheffingen uitbesteed aan het regionale energiebedrijf.
  De provinciale reorganisatie van 1996 had weinig gevolgen voor het ZPG. In
feite bestond de enige wezenlijke wijziging eruit, dat ook de uiteindelijke verle-
ning van lozingsvergunningen per 1 januari 1996 deel ging uitmaken van het
takenpakket van ZPG. Voor de toekomst stond een belangrijke verandering op
stapel. Volgens de plannen zouden de activiteiten van ZPG in het jaar 2000 op-
gaan in die van de waterschappen.

VIII.4.3 Het functioneren van ZPG

De feitelijke waterzuivering en de ermee verbonden technische activiteiten, waren
tot 1989 binnen Provinciale Waterstaat zonder ernstige problemen uitgevoerd.
Zoals al werd aangegeven, deden zich begin jaren tachtig wel grote organisatori-
sche knelpunten voor bij de administratieve verwerking en de inning van de
verontreinigingsheffing.
  Vanaf het midden van de jaren tachtig werden de achterstanden in de inning van
de heffingen en de administratieve problemen echter al beheersbaar gemaakt en
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geleidelijk weggewerkt. Onder meer door verhoging van de efficiëntie, tariefsver-
hogingen en een bijdrage uit de algemene reserves van de provincie van ƒ 2,5
miljoen, trad een aanzienlijke verbetering op in de negatieve positie van het
egalisatiefonds. Mede door het feit dat de in het ZPG samengevoegde medewer-
kers in het algemeen (grote) ervaring hadden in de door hen verrichte taken, ging
de start van ZPG vervolgens met weinig kinderziekten gepaard.
  Omdat op financieel gebied ernstige problemen hadden bestaan en het veront-
reinigingstarief in de provincie Groningen relatief hoog was, kreeg in de eerste
jaren vanaf 1989 met name het kostenaspect grote aandacht van de leiding van het
ZPG, zo gaven enkele betrokkenen aan. De externe adviseur die in 1994 de
provinciale reorganisatie van 1989/1990 evalueerde, was van oordeel dat bij ZPG
meer aandacht bestond voor bijvoorbeeld de kostprijzen van produkten, dan
elders in de provinciale organisatie.
  Uit de jaarlijkse financiële uitkomsten van het ZPG kan worden afgeleid, dat de
vóór 1989 al ingezette verbetering van het financiële reilen en zeilen werd
gecontinueerd. De nog beperkt negatieve stand van de egalisatiereserve werd in
korte tijd geheel weggewerkt. In 1995 had de egalisatiereserve een positieve stand
van ruim ƒ 25 miljoen, terwijl ZPG daarnaast beschikte over bestemmingsreserves
ten bedrage van circa ƒ 12 miljoen. Het tarief voor de verontreinigingsheffing
bleef in de periode van 1987 t/m 1994 gelijk, waarna het in 1995 en 1996 werd
verhoogd. Gesteld mag worden, dat ZPG in de periode 1989-1995 qua tarief ook
een gunstiger positie ging innemen ten opzichte van zuiveringsorganisaties elders
in Nederland. In 1994 en 1995 lag het tarief van ZPG iets onder het landelijke
gemiddelde.
  Doordat de politieke sturing in hoofdzaak plaatsvond via de managementcontrac-
ten, kon ZPG in de praktijk in sterke mate zelfstandig functioneren. Een betrok-
kene gaf aan, dat de interesse van het College van GS en Provinciale Staten zich
in feite beperkte tot de hoogte van het verontreinigingstarief en tot op zekere
hoogte de begroting en jaarrekening van het ZPG. Daarnaast konden incidenten
soms aanleiding geven tot bemoeienis.
  In de periode 1989-1995 bleef ZPG in totaliteit steeds binnen het in de begroting
vastgelegde budget. Vanwege de grote aandacht voor financieel-economische
aspecten, werden bij de sturing van ZPG aanvankelijk zaken als kostenverlaging
en versnelling van de invordering van de verontreinigingsheffing benadrukt. Voor
de toekomst was het nodig de sturing van het ZPG zodanig te verbreden, dat er
meer aandacht kwam voor de inhoudelijke aspecten van de zuiveringstaak, aldus
een geïnterviewde.
  Verschillende betrokkenen gaven aan, dat met de verzelfstandiging de betrok-
kenheid en motivatie van de ZPG-medewerkers verbeterde, omdat de organisatie-
eenheid een duidelijke identiteit kreeg. De efficiëntie van de organisatie zou
hierdoor zijn toegenomen. Bovendien zou een stimulerend effect zijn uitgegaan
van het feit, dat gunstige resultaten die een gevolg waren van grotere efficiëntie,
via de eigen dienstreserve behouden bleven voor de dienst (en niet terugvloeiden
naar de algemene middelen van de provincie).



277

  Overigens kunnen bij het vrij goede functioneren van ZPG sinds 1989 ook
enkele kanttekeningen worden geplaatst. Er kan bijvoorbeeld op worden gewezen,
dat in diverse jaren de werkelijke financiële resultaten aanzienlijk gunstiger
uitvielen dan de begrote resultaten. Dat zou kunnen duiden op niet geheel adequa-
te financieel-economische sturing, of op vrij behoudende financiële prognoses.
Daarnaast stelden enkele betrokkenen, dat ZPG sinds 1989 verhoudingsgewijs
weinig betaalde voor de door andere onderdelen van de provincie toegeleverde
diensten.
  Vervolgens kan worden vastgesteld, dat vooral in 1994 en 1995 de financiële
resultaten van ZPG gunstig werden beïnvloed door vertraging van voorgenomen
investeringen, waardoor begrote kapitaallasten vrijvielen. De problemen rond de
realisatie van enkele grote investeringen in rwzi's waren volgens een geïnter-
viewde onder meer toe te schrijven aan bezwaarschriftprocedures van omwo-
nenden, die wellicht ten dele voorzienbaar en vermijdbaar waren geweest. Er
bestond onvoldoende oog voor de tijd die procedures vergden. Bovendien werden
vooral de voor de ontwikkeling van investeringsplannen benodigde personeels-
capaciteit soms te optimistisch geschat, waardoor knelpunten ontstonden bij de
realisatie van de werkzaamheden. Mede naar aanleiding hiervan werd besloten tot
versterking van het planmatig handelen binnen het ZPG. Deze versterking kreeg
nader vorm in de voor 1996 op proef al gedeeltelijk ontwikkelde beheersbegro-
ting, waarin per taakveld en proces een vrij gedetailleerde raming werd opgeno-
men van onder meer de personeelsinzet.
  Tot slot kan nog worden gewezen op de sterke en niet verwachte toename van de
inkomsten uit zuiveringsheffingen in 1994 en 1995. Deze toename werd door
betrokkenen voor een aanzienlijk deel toegeschreven aan het "meeliften" met de
rekening van het regionale energiebedrijf, dat bijvoorbeeld een vollediger en dus
beter adressenbestand hanteerde dan ZPG.
  Door enkele geïnterviewden werd aangegeven, dat de in vergelijking tot de
begroting (zeer) gunstige financiële resultaten van ZPG in 1994 en 1995, in
zekere zin een politiek probleem vormden. In verband met de tekorten in de
exploitatie die werden verwacht, was namelijk vanuit ZPG aangedrongen op
verhoging van het verontreinigingstarief. Zeker door uitkomsten zoals in 1994,
toen een exploitatietekort werd begroot van bijna ƒ 3,4 miljoen terwijl in werke-
lijkheid een overschot van bijna ƒ 5,6 miljoen werd gerealiseerd, werden de
tariefsverhogingen moeilijk verdedigbaar geacht in de richting van burgers en
bedrijven. Volgens een betrokkene bestond binnen ZPG soms onvoldoende oog
voor dergelijke politieke aspecten van het werk.

VIII.4.4 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1989-1995

VIII.4.4.1 Inleiding
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In deze paragraaf komt de ontwikkeling van de personeelsformatie, de produktie
en de kosten van het ZPG in de periode 1989-1995 aan de orde. Door na te gaan
hoe de kosten en de produktie zich in deze periode ontwikkelden, kan een beeld
worden verkregen van de ontwikkeling van de efficiëntie van ZPG. Zoals al
eerder werd aangegeven, was het streven naar een vergroting van de efficiëntie
voor het politieke bestuur van de provincie Groningen een belangrijke reden om
over te gaan tot de vorming van een intern verzelfstandigd ZPG.
  In paragraaf VIII.4.4.2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de produktie van
ZPG. Vervolgens komt in paragraaf VIII.4.4.3 de ontwikkeling van de diverse
kosten en efficiëntie van ZPG aan de orde. Zoals nader zal worden toegelicht,
diende de beschikbare informatie te worden gecorrigeerd om te komen tot kosten-
gegevens, die op zinvolle wijze gehanteerd kunnen worden voor de bepaling van
de ontwikkeling van de efficiëntie bij ZPG. In paragraaf VIII.4.4.4 wordt
ingegaan op de ontwikkeling van het aantal directe en indirecte medewerkers van
ZPG. In paragraaf VIII.4.4.5 volgen tot slot een samenvatting en enkele conclu-
sies ten aanzien van de ontwikkelingen, die zich in de periode 1989-1995 voord-
eden in de personeelsformatie, de kosten en de efficiëntie van ZPG.

VIII.4.4.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Rond het zuiveringsbeheer in de provincie Groningen werden diverse indicatoren
bijgehouden, die een indruk geven van de activiteiten en produktie.
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Tabel VIII.3 Enkele belangrijke produktie-indicatoren van de dienst
Zuiveringsbeheer Provincie Groningen, 1989-1995

activiteit/produktie-indicator   1989   1991   1993   1995

aantal opgelegde aanslagen 242.000 247.000 251.000 274.453

behandelde verzoeken kwijtschelding1)  22.000  12.579  12.604   5.778

aantal afgehandelde bezwaarschriften1)  10.706  10.980   9.369   5.819

aantal vervaardigde dwangbevelen1)   8.000  11.559  11.834   2.219

aantal verwerkte vergunning-aanvragen      28      82      76      83

aantal analyses milieulaboratorium  75.000  50.000

aantal uitgevoerde bemonsteringen     200     275     335     244

aantal inspectiebezoeken      75     197     236     263

aantal controles op illegale lozingen     500     450     278     161

aantal behandelde klachten     245     263     198     263

totale zuiverings-capaciteit (in ie)2) 778.670 778.670 835.000 835.000

totale belasting zuiveringscapac. (in ie)2) 530.340 538.300 582.000 635.300

verwerkte hoev. afvalwater (*1000m )3)  58.000  64.000  81.000  84.0003

slibproduktie   8.250   9.990   9.640  10.000

energieverbruik (kWh)  17.100  17.333  18.816  18.781
bron: Jaarverslagen ZPG 1989-1995
1) De sterke daling in (1994 en) 1995 was vooral een gevolg van het "meeliften" met het

regionale energiebedrijf EDON en het afkopen van het incassorisico voor woningen.
2) De zuivering van afvalwater werd uitgedrukt in inwonerequivalenten (ie). Deze eenheden

waren bepaald op basis van de zogenaamde biologische zuurstof verbruik (BZV)-basis. De
verontreinigingsheffing werd opgelegd op basis van het aantal vervuilingseenheden (ve). Voor
woningen ging het hier om forfaitaire aanslagen. De aanslag voor een bedrijf werd bepaald aan
de hand van de omvang van het waterverbruik en een tabel, waarin per type bedrijf een
bepaalde vervuilingsgraad van het afvalwater werd aangegeven.

3) De ontwikkeling in de jaarlijkse hoeveelheid te verwerken afvalwater werd mede bepaald door
het in gebruik nemen van de rwzi Delfzijl in 1993 en de hoeveelheid neerslag.

Tabel VIII.3 bevat een groot deel van de beschikbare gegevens. In de tabel zijn
geen gegevens opgenomen over onder meer beleidsmatige activiteiten (zoals het
ontwikkelen van nieuwe rwzi's, verbeteren van het zuiveringsrendement door
verwijdering van stikstof en fosfaat, of overleg over het opstellen van een
integraal waterbeheerplan) en onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld op het gebied
van de kwaliteit van waterbodems of de natuurontwikkeling). Het aantal bij die
activiteiten betrokken formatieplaatsen was vrij beperkt. Over interne activiteiten,
bijvoorbeeld op het gebied van het onderhoud van rwzi's en systeembeheer zijn
evenmin gegevens vermeld.
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  De in tabel VIII.3 vermelde gegevens verschaffen een vrij breed beeld van de
(externe) produktie van ZPG in de periode 1989 t/m 1995. Dat neemt niet weg,
dat geen compleet beeld bestond van de ontwikkelingen in de activiteiten/pro-
duktie van ZPG en de kwalitatieve verschuivingen daarin.
  Uit tabel VIII.3 komt naar voren, dat de hoeveelheid door ZPG gezuiverd
afvalwater in de loop der jaren geleidelijk toenam (waarbij incidentele factoren,
zoals de hoeveelheid neerslag, een zekere rol kunnen spelen). Ten gevolge van de
toegenomen hoeveelheid afvalwater èn een verbeterd zuiveringsrendement, deed
zich eveneens een toename voor in de hoeveelheid slib die bij de zuivering
vrijkwam. Het aantal opgelegde aanslagen nam geleidelijk toe, waarbij met name
het meeliften met het regionale energiebedrijf leidde tot een vrij sterke toename
in het aantal aanslagen (vanwege het completere adressenbestand van het energie-
bedrijf). De aanslagen werden vanaf 1994 nog wel bij ZPG vastgesteld, maar de
uiteindelijke verzending en inning vonden plaats door het energiebedrijf. Dat
leidde tot een forse teruggang van de hoeveelheid werk voor ZPG (in verband
daarmee nam het aantal formatieplaatsen bij ZPG af met ruim 15). In samenhang
met het meeliften nam het aantal aanvragen om kwijtschelding, e.d., sterk af. Bij
bijvoorbeeld vergunningaanvragen en inspectiebezoeken kon het tijdsbeslag per
aanvraag of bezoek aanzienlijk uiteenlopen.
  In verband met de strengere eisen omtrent afvoer van slib, defosfatering en
stikstofafbraak en het opstellen en uitvoeren van nieuwbouw- en onderhoudsplan-
nen, moest vanaf circa 1993 meer tijd worden besteed aan planontwikkeling op
het gebied van beheer en nieuwbouw. Ook het beheer- en onderhoudswerk bij
rwzi's nam hierdoor toe. Bovendien werd in 1993 de rwzi-Delfzijl in gebruik
genomen. Het aantal wateranalyses bij het laboratorium daalde sterk. De werk-
zaamheden op het gebied van vergunningverlening en waterkwaliteitsbeheer
groeiden geleidelijk, vooral vanwege de ingewikkelder regelgeving en de grotere
aandacht voor een verantwoord ecologisch beheer en natuurontwikkeling.
  Hoewel een volledig zicht op de ontwikkeling van de activiteiten en produktie
ontbrak, mag met enige voorzichtigheid worden geconcludeerd dat de produktie
van ZPG enigszins toenam in de periode 1989-1995.

VIII.4.4.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Het aantal formatieplaatsen bij ZPG bedroeg in 1989 ongeveer 137. In 1996 telde
ZPG circa 127 formatieplaatsen. Er waren voor het onderzoek geen nauwkeurige
gegevens beschikbaar omtrent het precieze aantal formatieplaatsen dat vóór 1989
her en der in de provinciale organisatie werd ingezet in verband met de
zuiveringsactiviteiten. Waarschijnlijk ging het in 1987 en 1988, incl. ondersteu-
nende taken op het gebied van bijvoorbeeld personeelszaken en financiën, om
circa 150 fte. De ondersteunende taken werden vanaf 1989 voor een belangrijk
deel uitgevoerd binnen ZPG, maar daarnaast bleven interne leveranties plaats-
vinden vanuit de overige delen van provinciale organisatie aan ZPG. In het



       De in bijlage VIII.B, tabel VIII.B.2, vermelde nominale kostenbedragen, zijn198

herleid tot reële cijfers op basis van het prijspeil 1989 = 100 (zie ook voetnoot 103).
  Herhaald kan worden, dat de in tabel VIII.4 vermelde gegevens een enigszins globaal
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voorgaande werd al kort ingegaan op enkele factoren, die van invloed waren op
de ontwikkeling van de totale personeelsformatie.
  In de periode vóór maart 1989 bestond het ZPG weliswaar formeel niet, maar de
desbetreffende activiteiten werden al wel verricht op diverse plaatsen binnen het
provinciaal apparaat. Vanaf 1989 verschenen jaarrekeningen waarin een overzicht
werd gegeven van alle baten en lasten van het ZPG. In de periode 1989-1996
werd de in de jaarrekeningen gehanteerde indeling in kostencategorieën enkele
keren gewijzigd.

Tabel VIII.4 Ontwikkeling kosten naar kostencategorie bij ZPG; 1989-
1995; op basis prijspeil 1989; alle bedragen x ƒ 1 miljoen

kostencategorie  1989  1991  1993  1995

personeelslasten  8,353  8,733  8,952  8,991

goederen, diensten (excl. slibverw.), 10,924 11,400 10,166 11,853
aankoop, onderhoud

- subtotaal 19,277 20,133 19,118 20,844

kosten slibafvoer  2,046  2,790  4,352  8,815

expl. lasten rwzi-Delfzijl, excl. slibaf-  0,100  0,400
voer, excl. kap.lasten

kapitaallasten 25,510 24,734 26,675 27,472

belastingen, e.d.  2,520  0,947  1,988  0,974

overige lasten  1,469  0,164  0,594  0,085

- totaal 50,822 48,768 52,827 58,590
Bron: Jaarrekeningen ZPG 1989-1995

De verschillende indelingen in kostencategorieën hadden geen invloed op de
bedragen aan personeels- en kapitaallasten. De in de diverse jaren geboekte lasten
in de categorieën goederen, diensten, aankoop en onderhoud, werden er wel door
beïnvloed. In tabel VIII.4 zijn deze categorieën samengevoegd, zodat verteke-
ningen worden tegengegaan. Tabel VIII.4 geeft voor de periode 1989-1995 een
overzicht van de ontwikkeling van de totale kosten van het ZPG en van enkele
onderdelen daarbinnen. Om de nominale bedragen voor de verschillende jaren
met elkaar te kunnen vergelijken zijn de bedragen herberekend op basis van het
prijspeil 1989 (dus 1989 = 100). De oorspronkelijke, nominale bedragen zijn
vermeld in bijlage VIII, tabel VIII.B.2.198



karakter hebben, omdat in werkelijkheid geen sprake was van een precies gelijke loon- en
prijsontwikkeling voor alle verbruikte inputs en voor alle onderdelen binnen de overheids-
sector (vooral sinds de introductie in 1993 van loononderhandelingen per sector van de
overheid, was enig uiteenlopen van de sectorale loonontwikkelingen mogelijk). Daarnaast
moet erop worden gewezen, dat in de hier gepresenteerde indexcijfers nog geen rekening
is gehouden met incidentele loonontwikkelingen, zoals jaarlijkse periodieken.

       De kosten van slibverwerking namen vooral toe vanwege het feit, dat een steeds199

groter deel van het slib niet meer als meststof in de landbouw mocht worden afgezet. Dat
betekende dat het slib moest worden gestort op een vuilstortplaats. De per ton gestort slib
te betalen stortingsrechten namen vanaf 1993 sterk toe. In nominale bedragen waren de
stortkosten van een ton droog slib in 1991 ƒ 183,-, in 1992 ƒ 218,- in 1993 ƒ 291,-, in
1994 ƒ 484,- en in 1995 ƒ 709,-.

       De werkelijke incidentele salarisverhoging bij de provincie Groningen lag gemid-200

deld op ruim 1,5% per jaar in de periode 1989-1995. In hoeverre de ontwikkeling van de
post incidenteel beheersbaar was voor het management van een bepaalde organisatie-een-
heid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral op centraal (politiek) niveau de moge-
lijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele loonstijgingen te beïnvloeden.
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  Op basis van de voor het onderzoek beschikbare gegevens was het niet mogelijk
om voor de periode 1989-1995 een beeld te geven van de totale apparaatskosten
van ZPG. Wel waren gegevens beschikbaar over de totale personeelskosten en de
totale kosten van de aankopen van goederen en diensten. Bij de aankopen van
goederen en diensten ging het om zowel goederen en diensten ten behoeve van
gebruik binnen het ZPG, als goederen en diensten in verband met het beheer en
onderhoud van rwzi's, e.d. Ook de interne leveringen door andere onderdelen van
de provinciale organisatie waren erin opgenomen. Het bedrag aan personeelskos-
ten omvatte de kosten van vast personeel en banenpoolers, uitzendkrachten, e.d.
  De kosten van slibafvoer zijn afzonderlijk vermeld, omdat hierin vanwege
strengere milieu-eisen een zeer sterke toename optrad in de periode 1989-1995 (in
reële bedragen ging het in 1989 om ruim ƒ 2 miljoen, in 1995 om ruim ƒ 8,8
miljoen, een toename die slechts in zeer beperkte mate werd veroorzaakt door de
grotere hoeveelheid slib die ZPG produceerde).199

  De aandacht wordt hier verder gericht op de in tabel VIII.4 vermelde personeels-
kosten en de kosten van goederen, diensten, e.d., van ZPG. De jaarlijkse kosten
van goederen en diensten bevatten naast trendmatige ontwikkelingen in verband
met de grotere produktie van rwzi's, strengere milieu-eisen, e.d., diverse min of
meer incidentele schommelingen. Voor wat betreft de personeelskosten kan
worden opgemerkt dat, als de nominale jaarlijkse loonkosten worden herberekend
op basis van de jaarlijkse algemene salarisverhoging plus 0,75% incidenteel, voor
1995 een bedrag aan personeelslasten zou worden gevonden van circa ƒ 8,4
miljoen (reëel bedrag, op basis 1989=100).  Verder kan nog worden opge-200

merkt, dat de personeelsreductie met ruim 15 fte ten gevolge van het meeliften



       In het jaarverslag over 1995 wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van201

enkele kwaliteitsaspecten van het gezuiverde afvalwater in de periode 1985-1995 (Jaarver-
slag 1995, bijlagen 1.1.1 t/m 1.1.3).
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met het regionale energiebedrijf, in 1995 niet direct tot uiting kwam in het
totaalbedrag aan personeelskosten van ZPG.
  De ontwikkeling van de efficiëntie van een organisatie wordt bepaald door na te
gaan welke ontwikkeling zich voordeed in de verhouding tussen de inputs (de
waarde van de ingezette produktiemiddelen) en de outputs (de waarde of de
omvang van de gerealiseerde produktie). Met enige voorzichtigheid werd in de
vorige paragraaf al vastgesteld, dat de produktie van ZPG geleidelijk toenam in
de periode 1989-1995. Op basis van het in tabel VIII.4 vermelde subtotaal voor
de lasten van personeel, goederen, diensten, e.d., kan worden vastgesteld, dat dit
bedrag van jaar tot jaar enigszins schommelde, maar per saldo in 1995 iets hoger
lag dan in 1989. Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat zich ten gevolge
van de strengere eisen een zekere toename voordeed in de kosten. Deze toename
in kosten leidde weliswaar tot een hogere kwaliteit van de produktie (beter
gezuiverd afvalwater), maar niet direct tot een toename in de omvang van de
produktie.201

  Op basis van de globale gegevens omtrent de ontwikkeling van de produktie van
ZPG in de periode 1989-1995 en de beschikbare jaarlijkse gegevens omtrent de
lasten van personeel, goederen en diensten, mag met enige voorzichtigheid
worden geconcludeerd, dat de efficiëntie van ZPG licht toenam in de periode
1989-1995. Dat zou temeer het geval kunnen zijn, als voor 1995 wordt gerekend
met het ook voor incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan personeels-
lasten van ZPG van ƒ 8,4 miljoen, in plaats van de tabel VIII.4 vermelde ƒ 9
miljoen. Ter onderbouwing van deze conclusie kan tevens worden gewezen op de
ten gevolge van strengere en ingewikkelder regelgeving opgetreden
kwaliteitsverhoging van (een deel van) de ZPG-werkzaamheden.
  Uitgaande van de gegevens omtrent de ontwikkeling van de personeelskosten en
de produktie, mag worden verondersteld dat zich eveneens een kleine toename
voordeed in de arbeidsproduktiviteit van ZPG. Deze conclusie geldt weer temeer,
als rekening wordt gehouden met enige toename van de kwaliteit en als wordt
gerekend met het voor incidentele loonstijgingen gecorrigeerde bedrag aan
personeelskosten van ƒ 8,4 miljoen.

VIII.4.4.4 De verhouding tussen de aantallen directe en indirecte mede-
werkers

Bij ZPG werden sinds 1995 de arbeidsuren verantwoord door middel van tijd-
schrijven. Gegevens omtrent de ontwikkeling in aantallen directe en indirecte
arbeidsuren bij ZPG waren niet beschikbaar voor het onderzoek.
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  Op basis van de beschikbare formatieschema's van ZPG konden de aantallen
directe en indirecte formatieplaatsen in 1989 en 1996 globaal worden bepaald. Op
basis hiervan werd de indirecte personeelsformatie voor 1989 en 1996 geschat op
resp. circa 22 en 22,5 fte. Gerelateerd aan de totale ZPG-formatie van 137,
betekende dit een geschat percentage indirecte personeelsformatie in 1989 van
ongeveer 16%. Uitgaande van de hier gegeven schattingen was de indirecte
personeelsformatie in 1996 procentueel gezien iets groter dan in 1989, namelijk
ongeveer 17,5%.
  Opgemerkt kan nog worden, dat daarnaast in de periode 1989-1995 het aantal
binnen ZPG bij de beleidsontwikkeling en -ondersteuning betrokken forma-
tieplaatsen waarschijnlijk toenam met circa 5. Vooral het aantal direct voor de
uiteindelijke produktie ingezette formatieplaatsen liep terug.
  Zoals al werd aangegeven, ontbrak gedetailleerde informatie over de ontwik-
keling van de indirecte personeelsformatie of de aantallen indirecte arbeidsuren.
Gezien het feit dat werd gewerkt met geschatte gegevens, kan wellicht worden
geconcludeerd dat de indirecte personeelsformatie van ZPG in de periode 1989-
1996 globaal genomen ongeveer gelijk bleef in omvang. Weliswaar werd met de
inkrimping van de afdeling Algemene Zaken, die mogelijk was door de afname
van het aantal incassodeurwaarders en het "meeliften" met het energiebedrijf, het
aantal bureaus binnen die afdeling beperkt (en daarmee het aantal leidinggevende
functies). Maar de werkelijke personeelsreductie van ZPG had hoofdzakelijk
betrekking op directe produktiemedewerkers (waartoe de deurwaarders ook zijn
gerekend). Zo trad, ondanks de daling van het aantal leidinggevende functies,
geen afname op in de geschatte omvang van de indirecte personeelsformatie van
ZPG. Als percentage van de totale formatie nam de indirecte personeelsformatie
wellicht iets toe.

VIII.4.4.5 Ter afsluiting

De oprichting van het ZPG in 1989 werd in belangrijke mate ingegeven door het
streven naar een verhoging van de efficiëntie. Door de diverse bij het zuive-
ringsbeheer betrokken organisatie-onderdelen samen te voegen in één organisatie-
eenheid zouden de desbetreffende activiteiten efficiënter uitgevoerd kunnen
worden.
  Op basis van de hier geschetste ontwikkeling van produktie en kosten van het
ZPG kan worden geconcludeerd, dat de efficiëntie en arbeidsproduktiviteit van
ZPG waarschijnlijk beperkt toenamen in de periode 1989-1995. In die zin lijkt
met de oprichting en interne verzelfstandiging van ZPG te zijn bijgedragen aan
het in 1989 beoogde doel.
  Met de interne verzelfstandiging van het ZPG kreeg deze organisatie op
financieel-economisch gebied enkele vrijheden die verder gingen dan de be-
voegdheden die in 1990 werden toegekend aan de overige onderdelen van de



       Zie het volledige onderzoeksverslag voor een uitgebreidere rapportage over de202

ontwikkelingen in het financieel-economisch management bij ZPG.

285

provinciale organisatie. In de volgende paragraaf wordt in het kort een beeld
geschetst van de (veranderingen in) de financieel-economische sturing van ZPG.

VIII.4.5 Veranderingen in het financieel-economisch management

VIII.4.5.1 Inleiding

Met de oprichting en interne verzelfstandiging kreeg ZPG in 1989 diverse
bevoegdheden ten aanzien van het financieel-economisch management van de
organisatie. Zoals al eerder naar voren kwam, kregen de beide beheersdiensten
ZPG en DWK in 1989/1990 relatief grote vrijheden op financieel-economisch
gebied. In deze paragraaf wordt weer ingegaan op de vier in hoofdstuk IV
onderscheiden aspecten van het financieel-economisch management.202

VIII.4.5.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

Vanaf de oprichting in 1989 kreeg het ZPG een vrij zelfstandige positie binnen de
provincie Groningen. Vanaf 1990 vond de (politieke) sturing van ZPG hoofdzake-
lijk plaats via een managementcontract. Hoewel formeel sinds 1989 misschien
geen veranderingen optraden in de positie van ZPG, nam de zelfstandigheid in de
praktijk enigszins toe. Dit kwam onder meer tot uiting in het feit, dat vanaf 1994
niet meer werd gewerkt met jaarlijks afgesloten managementcontracten, maar met
een contract voor een periode van vier jaren (waaraan nog wel van jaar tot jaar
via een werkplan een nadere, concrete invulling werd gegeven).
  De intern verzelfstandigde positie die ZPG vanaf 1989 kreeg, betekende onder
meer dat een sterke decentralisatie plaatsvond van bevoegdheden en verant-
woordelijkheden op financieel-economisch gebied. ZPG voerde een zelfstandige
administratie, geheel gescheiden van de algemene dienst van de provincie Gro-
ningen. Daarnaast was ZPG zelfstandig verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het
opleggen en innen van verontreinigingsheffingen, de registratie van vaste activa,
de controle van betalingsstukken en het verrichten van betalingen. Ook kon ZPG
zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de centrale afdeling financiën,
beslissen over het aantrekken van leningen. Eventuele budgetvoordelen die ZPG
wist te behalen via efficiënter werken, konden in principe via een dienstreserve
ten dele worden aangewend ten behoeve van ZPG zelf (bijvoorbeeld ter bekosti-
ging van extra scholing). 



       In de begrotingen over 1994 en 1995 werden wèl kosten per eenheid activiteit of203

produkt vermeld. Deze hadden slechts een algemeen informatief karakter en niet de functie
van norm voor de bedrijfsvoering en budgettering. Het ging niet om door de betrokken
organisatie-onderdelen bewust berekende kostprijzen, zo werd gesteld.
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  Al mocht extern prijsopgave worden gevraagd, de gedwongen winkelnering
bleef ook voor ZPG gelden. ZPG kon dus niet naar eigen inzicht besluiten tot
interne of externe aankoop van bepaalde goederen en diensten. ZPG mocht
evenmin zelfstandig de kapitaalmarkt betreden; het feitelijk aantrekken van
leningen bleef verlopen via de centrale afdeling financiën.
  Met de interne verzelfstandiging kreeg ZPG in 1989 de mogelijkheid om binnen
de grenzen van het totale budget te schuiven tussen de verschillende beheersbare
budgetten. Substitutie tussen personele en materiële budgetten was aanvankelijk
niet toegestaan. In het voor de periode 1994-1997 afgesloten managementcontract
werd echter aangegeven dat binnen redelijke grenzen, die nader werden bepaald
op circa 5% van het budget voor personele uitgaven, substitutie was toegestaan
tussen de personele en de beheersbare materiële uitgaven. Voor een eventuele
uitbreiding van de vaste personeelsformatie bleef overigens goedkeuring nodig
van het College van GS.
  ZPG presenteerde vanaf 1989 eigen jaarrekeningen, terwijl vanaf 1990 ook
eigen begrotingen werden gepubliceerd. Tevens verscheen vanaf 1990 jaarlijks
één managementrapportage, waarin werd gerapporteerd over de stand van zaken
per 1 juli. Voor de in de begroting en rekening gehanteerde indeling in kosten-
categorieën, zocht ZPG al gauw aansluiting bij hetgeen werd beschouwd als
gebruikelijk in het bedrijfsleven en bij waterschappen. Omdat ZPG streefde naar
een meer bedrijfseconomische waardering van activa werden, mede op advies van
de externe accountant, de boekwaarden van enkele activa verlaagd. Daarnaast
vond in één keer afschrijving plaats van een bedrag van circa ƒ 20 miljoen aan tot
dan toe geactiveerde rijksheffingen (die gedurende vele jaren waren opgelegd in
verband met de lozing van ongezuiverd afvalwater in de Waddenzee). Mede met
het oog op de samenvoeging met de waterschappen in het jaar 2000, werkte ZPG
vanaf de rekening over 1995 en de begroting voor 1996 met de Comptabiliteits-
voorschriften voor de waterschappen.
  Vanaf 1996 presenteerde ZPG een beleidsbegroting, waarin de begroting en het
beleidsplan/financieel meerjarenplan waren geïntegreerd. Hoewel deze begroting,
behalve over de personeelsinzet per taakveld en de financiën, onder meer vrij
uitvoerige gegevens bevatte over de te realiseren activiteiten en produktie, was
ook voor 1997 geen sprake van een volledige prestatie- of produktbegroting. Er
werd geen duidelijke relatie gelegd tussen de benodigde inputs (financiën,
personeel, e.d.) en de te realiseren prestaties. Informatie over kosten per eenheid
activiteit of produkt werd niet meer vermeld.  Naast de vooral voor het politieke203

bestuur opgestelde beleidsbegroting zou voor intern gebruik een beheersbegroting
worden opgesteld. Daarin zou per activiteit of produkt een vrij gedetailleerd beeld
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worden gegeven van de inhoud van de werkzaamheden, de financiën, de perso-
neelsinzet en waar mogelijk de prestaties.  
  Zowel de begrotingen, de rekeningen als de maraps bevatten, naast financiële
gegevens, ook inhoudelijke toelichtingen en diverse (kwantitatieve) gegevens
omtrent voorgenomen en gerealiseerde prestaties. In de loop der jaren nam de
kwaliteit van de inhoudelijke rapportages en de (kwantitatieve) informatie over
activiteiten en produktie enigszins toe. Zoals al naar voren kwam, werden
gedurende enkele jaren ook gegevens vermeld omtrent de kosten per eenheid
activiteit of produkt.
  Volgens een geïnterviewde was de kosteninformatie slechts informatief bedoeld,
vanwege onnauwkeurige schattingen binnen de organisatie-onderdelen van ZPG
en een enigszins willekeurige kostentoedeling. Het ging bij de kostenschattingen
dus niet om normen voor de bedrijfsvoering of de budgettering. De maraps
hadden vooral tot doel het politieke bestuur te informeren. Of de politiek er
werkelijk veel gebruik van maakte was niet duidelijk. In het algemeen beperkte
de politieke betrokkenheid ten aanzien van ZPG zich vooral tot de hoogte van het
verontreinigingstarief en eventueel een enkel incident, zo werd door betrokkenen
gesteld.
  Voor de interne sturing binnen ZPG werd nauwelijks gebruik gemaakt van de
maraps. Meer in het algemeen kon worden geconstateerd, dat voor wat betreft het
opleggen en innen van de verontreinigingsheffing zeer planmatig werd gehandeld.
Hierin deden zich vanaf 1989 ook geen ernstige problemen voor. Dit lag anders
bij de realisatie van grote investeringsprojecten. Vertragingen in de realisatie van
die projecten waren niet alleen een gevolg van bezwaarschriftenprocedures, e.d.,
maar ook van een onvoldoende goede planning binnen ZPG. Ten tijde van het
onderzoek werd concreet gewerkt aan een versterking van het algehele planmatig
handelen van ZPG. Dat moest onder meer worden gerealiseerd door het introdu-
ceren van beheersbegrotingen en interne kwartaalrapportages, waarin werd
gerapporteerd over zowel financiële zaken als de produktie.
  In het werkplan, dat diende als de jaarlijkse concrete invulling van het mana-
gementcontract, werden per activiteit of produkt de in te zetten financiële en
personele middelen aangegeven, en daarnaast in verscheidene gevallen diverse
prestaties/produkten en actiepunten. Er was geen sprake van een volledige
verzakelijking en onderbouwing met kostprijzen van het in totaliteit benodigde
budget.
  Tot 1989 werden de financieel-economische werkzaamheden op het gebied van
het zuiveringsbeheer uitgevoerd binnen de centrale afdeling financiën en de
financiële afdeling van Provinciale Waterstaat. De betrokken medewerkers
verhuisden in 1989 naar ZPG. Daarnaast ontstonden binnen ZPG twee nieuwe
financieel-economische formatieplaatsen van een vrij hoog niveau. In totaliteit
bedroeg de financieel-economische personeelsformatie binnen ZPG in de periode
1989-1996 4,5 à 5 fte.
  De vrij zelfstandige financieel-economische positie die ZPG vanaf 1989 had,
betekende dat het niveau van de door deze medewerkers te verrichten financieel-
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economische werkzaamheden duidelijk hoger lag, dan tot 1989 het geval was
geweest, aldus een betrokkene. Evenals de andere onderdelen van de provincie
Groningen beschikte ZPG vanaf 1996 over een controller. De functie van control-
ler werd overigens binnen de bestaande personeelsformatie vervuld. Vooral door
middel van het volgen van cursussen nam de deskundigheid van de financieel-
economische medewerkers toe. De grotere deskundigheid leidde overigens niet tot
een wezenlijke verandering in de ambtelijke salarisschalen waarin de financieel-
economische medewerkers waren ingedeeld.
  In de bekostiging van de zuiveringsactiviteiten trad met de oprichting van ZPG
geen verandering op. Zowel vóór 1989 als daarna, diende de zuivering van
afvalwater in principe volledig te worden gedekt uit de opbrengsten van de
verontreinigingsheffing en enkele andere, kleinere inkomstenbronnen. Over-
schotten en tekorten in de jaarlijkse exploitatie konden worden verrekend via het
egalisatiefonds zuiveringsbeheer. Het (positieve) saldo van dit fonds bedroeg eind
1995 ruim ƒ 25 miljoen. In 1995 leidde de verontreinigingsheffing tot inkomsten
van ruim ƒ 61 miljoen. De overige activiteiten, zoals de verwerking van afvalwa-
ter en vetresten voor derden en de verlening van vergunningen, leidden in 1995
tot inkomsten van ruim ƒ 2 miljoen.
  Samengevat mag worden geconcludeerd dat zich sinds 1989 geen problemen
voordeden rond de financieel-economische sturing van ZPG. In de periode 1989-
1995 werd in totaliteit het begrote budget nooit overschreden. In vergelijking tot
de andere onderdelen van de provincie Groningen, gaf ZPG in 1990 relatief
concreet inhoud aan de begrote en gerealiseerde prestaties en werd een en ander
ook in inhoudelijke zin duidelijk toegelicht. In de periode daarna werd weliswaar
vooral enige kosteninformatie toegevoegd, maar dat leidde waarschijnlijk nauwe-
lijks tot wezenlijke versterkingen van de planmatigheid en vernieuwingen in de
financieel-economische sturing van ZPG. Een extern adviesbureau stelde in 1994,
dat het kostenbewustzijn bij ZPG sinds 1989 was toegenomen. In sommige
onderdelen van ZPG bestond ook veel aandacht voor de gerealiseerde prestaties,
aldus een betrokkene, maar in andere gevallen beperkte de sturing zich vooral tot
de inputs. Meer in het algemeen was ook bij leidinggevenden binnen ZPG soms
nog sprake van een vrijblijvende houding ten opzichte van het financieel-
economisch beleid. De concrete voornemens tot het instellen van kwartaalrappor-
tages en een beheersbegroting, zouden echter een nieuwe impuls kunnen zijn tot
een versterking van de financieel-economische sturing van ZPG.

VIII.4.5.3 Ter afsluiting

In de voorgaande paragrafen werd een schets gegeven van de achtergronden bij
de oprichting van het ZPG en de ontwikkelingen, die zich rond deze organisatie
voordeden in de periode 1989-1996. Daarbij kwamen de activiteiten van ZPG aan
de orde, alsmede de effecten van de intern verzelfstandigde positie die het
zuiveringsbeheer sinds 1989 innam binnen de provincie Groningen. Tevens werd
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ingegaan op de veranderingen in het financieel-economisch management, die
optraden in samenhang met de interne verzelfstandiging van het zuiveringsbeheer.
  In de volgende paragraaf wordt weer ingegaan op de vraag, in welke mate de bij
ZPG opgetreden ontwikkelingen steun geven aan het op basis van de neo-instituti-
onele theorie ontwikkelde raamwerk van stellingen en hypothesen.

VIII.4.6 Een confrontatie van de bevindingen bij de dienst Zuiveringsbe-
heer Provincie Groningen met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen bij ZPG afgezet tegen de op basis
van de neo-institutionele theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen. Daarbij
moet weer onderscheid worden gemaakt tussen de "formele", expliciete aandacht
voor bepaalde aspecten (die kan blijken uit bijvoorbeeld beleidsnota's en uitspra-
ken van bestuurders) en de aandacht, zoals die gezien de gang van zaken in de
praktijk in feite zou kunnen bestaan voor een bepaalde stelling of hypothese. In
hoofdstuk X wordt weergegeven, in welke mate de bevindingen bij ZPG steun
geven aan de verschillende stellingen en hypothesen. De volledige tekst van de
stellingen en hypothesen is weergegeven in paragraaf III.5 en bijlage III.A.
  Omdat de vorming van ZPG in 1989 een onderdeel was van de algemene
provinciale reorganisatie van 1989/1990, moeten de onderstaand ten aanzien van
ZPG gegeven bevindingen soms mede worden gerelateerd aan de ontwikkelingen
in de gehele provinciale organisatie.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Het streven van het politieke bestuur naar een efficiënter uitgevoerd zuiveringsbe-
heer speelde een grote rol tijdens de formele voorbereidingen van de oprichting
van het ZPG. De tot 1989 over verschillende organisatie-onderdelen opgesplitste
uitvoering van het zuiveringsbeheer, bemoeilijkte de coördinatie van de activitei-
ten en leidde tot een zekere inefficiëntie. De beslissing om ZPG een intern
verzelfstandigde positie te geven hing enerzijds samen met het feit, dat de
zuiveringsactiviteiten werden gezien als politiek gezien minder interessant en
minder gevoelig (afgezien van de hoogte van de verontreinigingstarief). Ander-
zijds zou door interne verzelfstandiging de efficiëntie kunnen toenemen.
  In de periode 1989-1995 nam de efficiëntie van ZPG in de praktijk waarschijn-
lijk licht toe.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

In de formele voorbereiding van de vorming en interne verzelfstandiging van
ZPG speelden persoonlijke materiële belangen, zoals hogere salarissen, geen
duidelijke rol.



290

  Met de interne verzelfstandiging bleef ZPG deel uitmaken van de provinciale
organisatie; de provinciale arbeidsvoorwaarden bleven dus ook gelden. Ook in de
praktijk hebben persoonlijke materiële belangen waarschijnlijk geen rol van
betekenis gespeeld. De vorming van ZPG leidde niet of nauwelijks tot hogere
inkomens of betere perspectieven voor de betrokken ambtelijke medewerkers of
politieke bestuurders.
  Wel zouden bijvoorbeeld een beter functionerende organisatie, de afname van
coördinatieproblemen en een vermindering van de achterstanden bij het opleggen
en innen van de verontreinigingsheffing, uiteraard geleid kunnen hebben tot een
toename van de arbeidsvreugde bij de betrokken medewerkers.

3. Invloed op de positie van de overheid ("macht") en regelgeving

Het ging bij ZPG om interne verzelfstandiging van uitvoerende activiteiten. In de
formele voorbereiding van de verzelfstandiging werd geen aandacht geschonken
aan aspecten als de invloed van de ZPG op de regelgeving en de "macht" van de
provincie.
  Het overgrote deel van de werkzaamheden van ZPG raakte in de praktijk ook
niet direct aan de positie van de provincie, of de regelgeving in de samenleving.
Alleen de verlening van vergunningen vormde hierop misschien een uitzondering.
De voorgenomen overgang van ZPG naar de waterschappen in het jaar 2000, die
geen initiatief van de provincie Groningen was, zou ook leiden tot een situatie
waarin de provincie nog slechts de algemene beleidslijnen zou bepalen op het
gebied van het waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Tijdens de formele voorbereiding van de verzelfstandiging was er geen expliciete
aandacht voor externe effecten van de waterzuivering en de vraag, of het bij ZPG
ging om een collectief goed.
  In de praktijk speelden dergelijke aspecten bij ZPG wel een rol. Waterzuivering
is vooral effectief als een groot deel van de totale hoeveelheid afvalwater in een
bepaald gebied wordt gezuiverd. Bovendien betekent aansluiting van een woning
op de riolering automatisch, dat het afvalwater wordt gezuiverd. In die zin heeft
waterzuivering enigszins het karakter van een collectief goed.
  De zuivering van afvalwater kan tevens worden gezien als een activiteit met
belangrijke externe effecten, zoals het veraangenamen van het woonklimaat
(minder stankoverlast) en het bijdragen aan bijvoorbeeld een schoon milieu en
natuurbehoud. Dergelijke externe effecten konden overigens in principe worden
gestuurd met behulp van regelgeving en controle op de naleving daarvan. Dit was
ook het geval bij bedrijven die zelf afvalwater zuiverden en het gezuiverde
afvalwater zelfstandig mochten lozen op open water.
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5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de formele voorbereiding van de vorming en interne verzelfstandiging
van ZPG kwam onder meer de door ZPG te verstrekken informatie aan de orde.
Aan aspecten als agentschaps-, informatie- en transactiekosten werd formeel geen
expliciete aandacht besteed. Impliciet speelden dergelijke kosten waarschijnlijk
wel een rol. Zo was er oog voor het feit, dat de opdeling van de waterzui-
veringsactiviteiten over griffie en Provinciale Waterstaat de coördinatie bemoei-
lijkte en de efficiëntie drukte. Daarnaast werd aangegeven dat minder bemoeienis
van de politiek en de centrale ambtelijke organisatie, zouden kunnen leiden tot
een verhoging van de efficiëntie.
  Het was in de praktijk niet mogelijk, om binnen de provinciale organisatie de
omvang van agentschaps-, informatie- en transactiekosten te bepalen. Maar
wellicht mag worden verondersteld dat hierin met de verzelfstandiging een
afname optrad. Veel van de gegevens omtrent de activiteiten en produktie op het
gebied van de waterzuivering werden ook vóór 1989 al verzameld. De (zeer)
beperkte politieke bemoeienis met ZPG vanaf circa 1990, leidde wellicht binnen
zowel de centrale provinciale organisatie als ZPG tot enige afname van de agent-
schaps-, informatie- en transactiekosten.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

Het aspect onzekerheid speelde bij de besluitvorming rond de oprichting en
interne verzelfstandiging van ZPG geen expliciete rol. Maar gezien het feit dat de
ZPG-activiteiten, afgezien van de hoogte van het verontreinigingstarief, als
politiek minder gevoelig werden beschouwd, mag worden afgeleid dat er in de
formele besluitvorming aandacht bestond voor het feit, dat de onzekerheid rond
de waterzuivering beperkt was.
  In de praktijk werden de ZPG-activiteiten slechts in beperkte mate geconfron-
teerd met onzekerheid. Het was mogelijk vrij concrete afspraken te maken over
de door ZPG te leveren prestaties. Uiteraard kon bijvoorbeeld de hoeveelheid te
zuiveren water, of de opbrengst van de verontreinigingsheffing enigszins afwijken
van de raming. Ook milieuvoorschriften konden veranderen. Maar de effecten
daarvan deden zich in de praktijk meestal pas op de langere termijn gelden.
  Ten aanzien van de realisatie van nieuwe zuiveringsinstallaties bestond enige
onzekerheid. Deze vloeide vooral voort uit de mogelijkheden voor belanghebben-
den om bezwaarschriften in te dienen tegen de nieuwbouw/uitbreiding van
installaties. Door tijdig en alert op te treden, zou volgens betrokkenen ook op dit
gebied de onzekerheid te beperken zijn.

7. Specificiteit
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Aspecten als specifieke kennis, specifieke activa, of specifieke produkten,
speelden geen rol in de formele besluitvorming rond de interne verzelfstandiging
van ZPG.
  In de praktijk waren de activa van ZPG zeer specifiek. De zuiveringsinstallaties,
gemalen en pijpleidingen, waren nauwelijks in te zetten voor andere doeleinden.
De specificiteit gold in mindere mate voor de ZPG-activiteiten en de ervoor
benodigde kennis. Er waren meerdere zuiveringsinstanties in Nederland en
diverse bedrijven zuiverden hun eigen afvalwater. Maar de desbetreffende
activiteiten werden niet aangeboden via de markt; het provinciaal bestuur van
Groningen zou de zuiveringstaken dus op de kortere termijn niet kunnen opdragen
aan een andere organisatie. Bovendien was ZPG, zeker voorzover het ging om
particulieren, in feite monopolist.

8. Schaalvoordelen

Aan het aspect schaalvoordelen werd geen formele aandacht geschonken bij de
vorming en interne verzelfstandiging van ZPG. In de praktijk deden zich ook
geen veranderingen voor in de schaal waarop werd gewerkt. De bestaande
zuiveringsinstallaties werden gehandhaafd en de provincie Groningen bleef het
werkgebied van ZPG. Eventuele schaaleffecten konden dus niet optreden.
  Schaalvoordelen speelden ook geen expliciete rol bij de voorgenomen samenvoe-
ging van ZPG en de waterschappen in het jaar 2000. Want met deze samen-
voeging zouden vervolgens voor Groningen en het noordelijke deel van de
provincie Drenthe twee organisaties ontstaan voor kwantitatief en kwalitatief
waterbeheer. In de praktijk zouden deze samenvoeging en opsplitsing in twee
nieuwe organisaties wel invloed kunnen hebben op de schaalgrootte en de efficië-
ntie (enerzijds opsplitsing in twee kleinere geografische gebieden; anderzijds
samenvoeging van waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer).

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Tijdens de voorbereiding van de vorming en verzelfstandiging van ZPG werd
expliciet aangegeven, dat ZPG gestuurd zou kunnen worden met behulp van
bijvoorbeeld managementcontracten en afspraken over de te realiseren activiteiten
en produktie. In die zin was er formele aandacht voor aspecten als de meetbaar-
heid van de produktie/prestaties.
  De activiteiten en produktie van ZPG waren in het algemeen in de praktijk
concreet en goed meetbaar. Dat maakte het in principe goed mogelijk een kost-
prijs per eenheid activiteit of produkt te bepalen. Het ZPG-tarief, dat beschouwd
zou kunnen worden als de kostprijs, kon worden vergeleken met dat van zuive-
ringsorganisaties elders in Nederland.
  In de praktijk trad vanaf 1989 een lichte toename op in de hoeveelheid en
kwaliteit van de door ZPG geleverde informatie over hoeveelheden produktie en
de kosten en kostprijzen ervan. Gezien de aard van de werkzaamheden, was vanaf
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1989 wellicht een verdergaande uitbreiding en verbetering van dergelijke
informatie mogelijk geweest. De concreetheid en kwaliteit van de werkplannen
van ZPG nam vanaf 1990 ook slechts beperkt toe.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Aan het aspect van de concurrentie werd tijdens de formele voorbereiding van de
interne verzelfstandiging van ZPG geen expliciete aandacht besteed.
  In de praktijk was van concurrentie bijna geen sprake. Zeker ten opzichte van
burgers, maar in feite ook ten aanzien van bedrijven, verkeerde ZPG vrijwel in
een monopoliepositie. De diensten van ZPG werden niet door commerciële
organisaties op de markt aangeboden. Marktprijzen voor de zuivering van afval-
water bestonden dan ook niet. Wel kon door vergelijking van het ZPG-tarief met
het tarief elders een vergelijking plaatsvinden, wat bijvoorbeeld in de jaren
tachtig regelmatig leidde tot politieke druk tot verlaging van de verontreini-
gingsheffing, die beschouwd zou kunnen worden als de kostprijs.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

De overhead- en agentschapskosten speelden in de formele besluitvorming rond
de oprichting en interne verzelfstandiging van ZPG in zoverre een rol, dat werd
gesteld dat een beperking van de politieke betrokkenheid kon leiden tot meer
efficiëntie.
  Hoewel de hoogte van de overhead- en agentschapskosten in de praktijk niet was
te bepalen, mag worden verondersteld dat deze kosten op centraal niveau in de
periode 1989-1995 op een lager niveau lagen, dan in de periode 1980-1988. Dat
was onder meer toe te schrijven aan het feit, dat de politieke en ambtelijke
aandacht begin jaren tachtig tijdelijk toenam vanwege de destijds optredende
financiële en organisatorische problemen rond ZPG en vervolgens de voorberei-
ding van de verzelfstandiging.
  De interne verzelfstandiging in 1989 had waarschijnlijk ook een effect op de
overhead- en agentschapskosten. Gezien de geringe politieke betrokkenheid bij
ZPG mag worden verondersteld, dat vanaf 1989 structureel enige daling optrad
in de op centraal niveau gemaakte overhead- en agentschapskosten. Ook de
samenvoeging van de zuiveringsactiviteiten in één eenheid zou geleid kunnen
hebben tot een structurele verlaging van de overhead- en agentschapskosten. De
ontwikkeling van de indirecte personeelsformatie duidt niet op een afname van de
overheadkosten binnen ZPG vanaf 1989. Hoewel concrete gegevens ontbreken,
kan worden vermoed dat per saldo in de praktijk de totale overhead- en agent-
schapskosten enigszins afnamen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen
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Tijdens de voorbereiding van de interne verzelfstandiging van ZPG, was er
aandacht voor het verhogen van de efficiëntie en een beheerste ontwikkeling van
het verontreinigingstarief. In de formele besluitvorming speelde dit aspect dus een
rol.
  Vanaf 1989 nam het ZPG-tarief in de praktijk gedurende geruime tijd niet toe,
terwijl de efficiëntie licht steeg. Dat was echter niet het gevolg van druk vanuit de
markt. ZPG werd intern verzelfstandigd en bleef monopolist. Afgezien van het
effect van het hiërarchische toezicht vanuit de politiek, speelde de na de verzelf-
standiging toegenomen motivatie en betrokkenheid van de ZPG-werknemers
wellicht een rol bij de ontwikkeling van de tarieven en de efficiëntie.

13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Uit het feit dat werd verwacht dat met de vorming van ZPG de coördinatie-
problemen zouden verminderen, mag wellicht worden afgeleid dat er tijdens de
formele besluitvorming rond de vorming en verzelfstandiging van ZPG, in elk
geval impliciet, een zekere aandacht bestond voor het belang van heldere doel-
stellingen. Een enigszins expliciete rol speelde de formulering van doelstellingen
echter niet. In het case-onderzoek werd er ook slechts beperkt op ingegaan. In de
formele voorbereidingen van de interne verzelfstandiging van ZPG bestond,
afgezien van het streven naar verkleining van de coördinatieproblemen, weinig
aandacht voor bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het management om efficiënt
gedrag te stimuleren, of het afhankelijk maken van inkomsten van de behaalde
resultaten.
  Ook in de praktijk traden vanaf 1989 vrijwel geen veranderingen op in de in de
hypothese genoemde elementen. ZPG bleef onderdeel van de provinciale organi-
satie en de rechtspositie en wijze van beloning weken niet af van wat binnen de
provincie gebruikelijk was. In vergelijking tot vóór 1989 werd de "identiteit" van
de organisatie versterkt, wat mede geleid zou kunnen hebben tot een toename van
de motivatie van werknemers. In de praktijk speelde de formulering van heldere
organisatiedoelen hierbij waarschijnlijk een beperkte rol.
  Met de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG en meer in het algemeen
met de provinciale reorganisatie van 1990, kreeg het ambtelijk management in de
praktijk bepaalde bevoegdheden op personeelsgebied. Daarbij ging het echter niet
om ingrijpende veranderingen in bijvoorbeeld de mogelijkheden tot het zelf-
standig aantrekken of ontslaan van werknemers, of het belonen van werknemers
(afgezien van de gebruikelijke gratificaties, e.d.). In principe had ook vóór
1989/1990 gewerkt kunnen worden met bijvoorbeeld regelmatige functionerings-
en beoordelingsgesprekken. De provinciale reorganisatie van 1996 zou misschien
wel gaan leiden tot een werkelijk scherpere, individuele beoordeling van werkne-
mers.
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  Al mocht een deel van de efficiëntievoordelen binnen ZPG zelf worden besteed,
er kwam in de praktijk geen rechtstreekse relatie tussen de inkomsten van indivi-
duele medewerkers en de geleverde inspanning, dan wel de behaalde resultaten.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

In de formele voorbereiding van de verzelfstandiging was er aandacht voor de
wijze, waarop ZPG na de interne verzelfstandiging diende te worden gestuurd. Zo
werd aangegeven, dat ZPG informatie zou moeten verstrekken over de te reali-
seren en gerealiseerde prestaties.
  In de jaarlijkse werkplannen van ZPG, werden in de praktijk ook diverse
kwantitatieve prestaties opgenomen aangaande de activiteiten en produktie.
Daarbij werden prestaties vermeld voor de diverse belangrijke werkterreinen van
ZPG. In de praktijk had het politieke bestuur vooral aandacht voor de hoogte van
het verontreinigingstarief, dat vanaf 1989 geruime tijd constant bleef. Zo bezien
zou dus gesteld kunnen worden, dat de management control zich inderdaad
concentreerde op enkele hoofdpunten.
  Onduidelijk is, in hoeverre er in de praktijk werkelijk sprake was van politieke
sturing en goed onderbouwde afspraken. Daarbij kan onder meer worden gewezen
op het feit, dat de financiële resultaten van ZPG sinds 1989 steeds aanzienlijk
gunstiger waren dan begroot. Bovendien konden ook nog enkele, uit bedrijfs-
economische overwegingen gewenst geachte, forse afwaarderingen worden
doorgevoerd van op de kapitaaldienst vermelde boekwaarden. Verder traden
bijvoorbeeld bij de uitvoering van investeringsprojecten regelmatig forse vertra-
gingen op. De hierdoor ontstane vrijval van kapitaallasten, die mede leidde tot het
ontstaan van exploitatie-overschotten, viel samen met de doorvoering van tariefs-
verhogingen, waarvan tijdens de besluitvorming hierover werd gesteld dat ze
noodzakelijk waren voor een sluitende exploitatie.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

In de formele voorbereiding van de verzelfstandiging van ZPG werd aandacht
geschonken aan het belang van kostenbewust handelen, verhoging van efficiëntie
en meting van prestaties. Met de vorming en interne verzelfstandiging kreeg het
ZPG op financieel-economisch gebied ook diverse bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden, die aanzienlijk afweken van wat tot 1989 binnen de provinciale
organisatie gebruikelijk was.
  In de praktijk deden zich vanaf 1989 in de budgettering en de vermelding (en
meting) van prestaties eveneens veranderingen voor, die duiden op enige verzake-
lijking van de bedrijfsvoering. Maar bijvoorbeeld informatie over de kosten per
activiteit en produkt werden na 1994 niet meer vermeld, mede omdat de kosten-
toerekening nog te willekeurig werd gevonden en de informatie over de
produktie-omvang onvoldoende betrouwbaar was. Daaruit mag wellicht worden
afgeleid, dat na 1989 slechts beperkte werkelijke verbeteringen optraden in de
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budgettering en prestatiemeting van ZPG. Bovendien was het onzeker of bij alle
leidinggevenden binnen ZPG vanaf 1989 de aandacht voor outputs en planmatig
handelen werkelijk toenam. Er werd nog in vrij belangrijke mate op inputs
gestuurd. Pas met de introductie van interne kwartaalrapportages en beheers-
begrotingen, in 1996, werden wellicht enkele belangrijke vernieuwingen en
versterkingen doorgevoerd in de planning en control van ZPG.

VIII.4.7 Ter afsluiting

In deze paragraaf kwam de vorming en interne verzelfstandiging van ZPG aan de
orde. Nadat het ontstaan en de activiteiten van ZPG waren geschetst, werd onder
meer ingegaan op de effecten die de intern verzelfstandigde positie van ZPG had
op de ontwikkeling van de produktie, de kosten en de efficiëntie. Tevens werd
aandacht besteed aan de veranderingen, die met de interne verzelfstandiging
optraden in het financieel-economisch management van de activiteiten op het
gebied van het zuiveringsbeheer. Uiteindelijk werden de ontwikkelingen bij ZPG
geconfronteerd met het neo-institutionele raamwerk van stellingen en hypothesen.

VIII.5 Slot

In dit hoofdstuk kwamen de ontwikkelingen aan de orde, zoals die zich in verband
met de in 1989/1990 en 1996 afgesloten reorganisaties voordeden bij de provincie
Groningen. In paragraaf VIII.2 is in algemene zin ingegaan op de provincie
Groningen en de motieven voor de reorganisaties van 1989/1990 en 1996. Daarbij
werd ook een schets gegeven van de veranderingen, die zich in samenhang met de
reorganisaties voordeden in het financieel-economisch management van de
provinciale organisatie en de onderdelen daarbinnen.
  In de paragrafen VIII.3 en VIII.4 werd ingegaan op een tweetal organisatie-
onderdelen die bij de reorganisatie van 1989/1990 een intern verzelfstandigde
positie kregen. In de eerste plaats werd een schets gegeven van het proces van
verzelfstandiging van DWK en ZPG en het functioneren van deze organisaties
sinds 1989/1990. Daarnaast kwamen de gevolgen aan de orde die de in 1996
afgeronde reorganisatie had voor deze beide organisatie-onderdelen. Tevens werd
ingegaan op de effecten die de interne verzelfstandiging had op bijvoorbeeld de
efficiëntie en de financieel-economische sturing van de beide organisatie-onderd-
elen. De paragrafen VIII.3 en VIII.4 werden afgesloten met een analyse waarbij
de gang van zaken bij DWK en ZPG werd geconfronteerd met het op basis van de
neo-institutionele economie geformuleerde raamwerk van stellingen en hypothe-
sen.

De beschrijving van de bevindingen zoals die werden vastgesteld bij de onder-
zochte verzelfstandigingen, wordt hiermee afgesloten. In de hoofdstukken IX en
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X volgen enkele algemene conclusies op basis van de bij verzelfstandigde over-
heidsorganisaties verrichte praktijkonderzoeken. Daarbij worden in hoofdstuk X
de bevindingen in de diverse case-onderzoeken gezamenlijk geconfronteerd met
het op basis van de neo-institutionele economische theorie ontwikkelde raamwerk
van stellingen en hypothesen. In het nu eerst volgende hoofdstuk IX komen enkele
algemene conclusies aan de orde ten aanzien van de ontwikkelingen in het finan-
cieel-economisch management.


