Cramer: oorzaken
verschillen in
drinkwaterprijs
duidelijker maken
Drinkwaterbedrijven moeten de oorzaken van de verschillen in drinkwaterprijs
in Nederland duidelijker kenbaar maken aan de burger. Die prijs varieert,
afhankelijk van het gebruikte grond- of oppervlaktewater, de lengte van het
transportstelsel, de vermogenssituatie en de afschrijvingen voor grote investeringen. Maar dat weet de gemiddelde burger niet. Het was minister Jacqueline
Cramer van VROM die dit meegaf aan de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven Vewin, nadat ze op 26 september het eerste exemplaar van de
benchmark 2006 in ontvangst had genomen in Den Haag.
derbrekingen en de efficiency steeg licht.
De milieubelasting is nagenoeg nihil.
Het hergebruik van reststoffen is vrijwel
100 procent, op waterijzer na dat voor
driekwart wordt hergebruikt. De tarieven
zijn gemiddeld omlaag gegaan, maar de
belastingen zorgen ervoor dat geen sprake is
van een reële verlaging. Vooral in gebieden
waar grondwater wordt gebruikt, is de belastingdruk hoog.
In de afgelopen tien jaar is een efficiencyverbetering van 23 procent bereikt. Het aandeel
duurzame energie steeg van vijf procent
in 1997 tot 34 procent vorig jaar. Volgens
minister Cramer die deze verbeteringen
toejuichte, is desondanks toch nog steeds
efficiënter te werken. Vooral door beter
samen te werken is volgens haar op kosten
te besparen. Ze verwees naar het Bestuursakkoord Waterketen, waarin samenwerking
tussen de verschillende onderdelen van de
watersector centraal staat.

Jacqueline Cramer.

‘W

ater in zicht 2006’ is de vierde
bedrijfsvergelijking van
de drinkwaterbedrijven in
Nederland. Tien jaar geleden deed een deel
van de drinkwaterbedrijven mee, afgelopen
jaar allemaal, op Bronwaterleiding Doorn na.
De benchmark is nu nog vrijwillig, maar het
kabinet wil deze verplicht stellen. Daarop
vooruitlopend heeft Vewin met het ministerie
van VROM een protocol opgesteld waarin
staat wat, waar en hoe gemeten moet
worden. Daarmee is nu voor de eerste maal
gewerkt. Opnieuw zijn de drinkwaterbedrijven beoordeeld op waterkwaliteit, dienstverlening, milieubelasting en de tarieven.
De waterkwaliteit is ten opzichte van
de vorige vergelijking in 2003 nog iets
verbeterd. Dat geldt ook voor de dienstverlening; er waren minder leveringson-
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Sinds 1997 zijn de kosten per aansluiting met
17 procent gedaald en de kosten per kubieke
meter met bijna 5,5 procent. Het verschil
hangt samen met het afnemende drinkwatergebruik per aansluiting. Het gemiddelde
drinkwatertarief voor een huishouden met
een gebruik van 130 kubieke meter per jaar,
is, na correctie voor inflatie, gedaald met iets
meer dan tien procent.
De gemiddelde kosten per aansluiting
bedragen 200 euro. Daarbij loopt de
spreiding tussen de waterbedrijven van
167 tot 245 euro. Dit verschil van 78 euro is
kleiner dan in 1997, toen het verschil tussen
de goedkoopste en duurste drinkwatermaatschappij 104 euro bedroeg.
De gemiddelde kosten per kubieke meter
bedragen 1,34 euro, met een spreiding van
0,66 euro.
Het drinkwater van Oasen kost nu in totaal
245 euro per aansluiting. Evides volgt op de
tweede plaats met 219 euro. Op de derde

plaats staat PWN met 219 euro. De twee
goedkoopste bedrijven zijn Waterbedrijf
Groningen met 167 euro en Brabant Water
met 178 euro. De totale kosten worden nog
steeds voor circa 50 procent bepaald door
de operationele kosten, voor ongeveer tien
procent door belastingen, voor 20 procent
door vermogenskosten en eveneens voor 20
procent door afschrijvingen.
Per kubieke meter betaalt de klant van
DZH nu het meeste: 1,72 euro. Oasen staat
op de tweede plaats met 1,68 euro en de
PWN-klant 1,54 euro. Waterbedrijf Groningen
vraagt 1,06 euro per kubieke meter en
Brabant Water 1,10 euro.
Overigens zijn de totale kosten per
aansluiting sinds 1997 bij DZH én WML het
meest gedaald (met 20 euro) en bij WMD het
meest gestegen (met 33 euro). Waterleidingbedrijf Noord, Vitens en Waternet zitten hier
net onder met +19, +18 en +16 euro.
De totale kosten per kubieke meter zijn sinds
1997 het meest gestegen bij WMD (+ 0,37
euro), Vitens (+ 0,28 euro) en Waternet (+
0,25 euro). Alleen bij Duinwaterbedrijf ZuidHolland daalden de kosten per kubieke meter
in de afgelopen tien jaar met 0,04 euro.
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De minister ontving het eerste exemplaar van ‘Water
in zicht 2006’ van voorzitter Hendrikx van de Vewin.

