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Watis schoonwaterde
Nederlanderwaard?
DeNederlandsehuishoudenszijngczamculijk bereidperjaar tussende625tnjz$ miljoeneuro te
betalenvooraanvullendemaatregelenterverbeteringvandewaterkwaliteittotenmet2015,hetjaar
waarinNederlandvoorheteerstzou moetenvoldoenaandemilieudoelenuitdeEuropeseKaderrichtlijnWater.Ditbedrag komtbovenopdedriemiljard eurodienualjaarlijks wordtuitgegevenaan
waterkwaliteitsbeheer. Verdisconteerdoverdeperiodetotenmet20i5gaathetomeenextrabedrag
vanzo'n6,3 miljardeuro.DezeconclusietrekthetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheeren
Afvalwaterbehandeling (RIZA)naaraanleidingvantenrepresentatievestcekproe/oudcr5.000Nederlandsehuishoudens,diehetRIZAuitvoerdeinopdrachtvan hetDirectoraat-Generaal Water.
In2000 isdeKaderrichtlijn Watervan
krachtgewordeninEuropa.Hetdoelvandeze
Europeserichtlijn ishetbereikenvaneengoedechemischeenecologischetoestandvan
waterlichamen inEuropavanaf2015doorhet
vermindereneneliminerenvanvervuilende
engevaarlijkechemischestoffen inhetwatermilieuenhetstimulerenvanduurzaamen
efficiënt watergebruik.HoeweldewaterkwaliteitinNederlanddeafgelopen decenniaaanzienlijkisverbeterd,bestaannogsteedsproblemen.Eengrootdeelvande
watervervuilingligtbuitendeinvloedssfeer
vanNederlandsewaterbeheerders,omdatde
bronvandezevervuilingindeonsomringendelandenligt.DeKaderrichtlijn Wateriseen
belangrijk beleidsportaalvoormeerstructureleoplossingenvan waterkwaliteitsproblemen
gezienhetstrevennaareenmeerintegraalen
internationaalwaterbeheer opstroomgebiedniveau.
TegenoverdekansendiedeKRW biedt,
staanookkosten.Indeperiode2006-2009
wordtpasechtduidelijk watdeextrakosren
voorNederlandzijn voorhetbehalen vande
doelstellingen.Danpasvindtde definitieve

afweging vandoelenenmaattegelenplaats.
Tochkiesthet kabinet nu alinhaar recente
ambitienotitie vooreenaanpak'diedegevolgenendekosrenzoveelmogelijk beperkt
houdt endebaten optimaliseert'.Deimplementatie moetpragmarisch en betaalbaar
zijn.
ZesteltNederland naar verwachting
vooreengroteopgave.Toekomstigeinvesteringen inaanvullende maatregelen terverbeteringvandewaterkwalireir inNederland
moeten kosteneffectief zijn.DeKRW biedt
demogelijkheid om milieudoelstellingen
aantepassenindiensprake isvanonevenredighogekosten voorherbereiken vandeze
doelsrellingen.Devraagofvanonevenredig
hogekostensprake iskaneconomischgezien
wordenonderbouwd alsnaastdekostenook
debaten vanschonerwaterexpliciet inzichtelijk worden gemaakt.
Opdit moment bedragendekostenvan
maatregelen gericht opdebeschermingen
verbeteringvanwaterkwaliteit inNedetland
doorRijk,waterschappen enindustrie al bijnatweemiljard europerjaar.Dat isexclusief

A/b.2:
Ajb.i:

Maatschappelijkeperceptiewaterkwaliteit(in?

neutraal

4

I HzO

12-2004

(helemaal)niet
schoon

dekosten vandrinkwaterzuivetingdoor
waterleidingbedtijven.Tellenwedaarde
kostenvangemeenten voordeopvang,inzamelingenhet transport vantioolwater naar
riool-enafvalwaterinstallaties bijop,dan
komen weopeentotalekosrenpostvan
ongeveerdriemiljard europerjaar.
Vooruirlopend opdevraaghoeveelde
implemenratievandeKRWNederlandgaat
kosten,heeft hetRIZAinopdrachtvanhet
Directoraat-GeneraalWaterineenverkennendestudieonderzochthoeveelschoner
watermaatschappelijkgezieneigenlijkoplevert.Hiertoezijn ineenrepresentatievesteekproef5.000Nederlandse huishoudens
gevraagdnaarhun belevingenberalingsbereidheidvoorschonerwaterinNederland.De
maatschappelijke waardevanschonerwater
isuitgedrukt alsdepublieke betalingsbereidheidvoordeextrakostenvanaanvullende
maattegelen dienodigzijn omtekunnen
voldoenaaninternationaleeisenaanschoon
waterinNederland,zoalswordt voorzienin
hetkadervandeimplementatievandeKRW.
Naasteenmaatschappelijke waardering
vanverbeterde waterkwaliteit, levertdeze
studieookbeleidsrelevante informatie op
overhetgebruik endebelevingvanwater in
Nederland.Dezeinformatie kanwotden
gebruiktalsindicatievandedoorburgers
zelfervarenomvangvandewaterkwaliteitsproblematiekendusde maatschappelijke
urgentieomhieraaneventueel wat tedoen,
zoalswordt voorgesteld indeKRW.

Maatschappelijke beleving
omvang waterproblemen
EenderdevandeNederlandse bevolking
vindt hetwaterinNederland nietofzelfs
helemaalnietschoon(zieafbeelding 1).
Hierbij valteenverschiloptussen deperceptievanzeewater-enzoetwaterkwalireit. Bijna40procent vandeNederlanders vindtde
kwaliteitvandebinnenwateren slecht, ter-

Maatschappelijkeperceptievandeontwikkelingvan dewaterkwaliteitin
deajgelopentienjaar(in%).
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wijl ietsmeerdaneenkwartdekwaliteitvan
hetzeewater alsslecht beoordeeld.Aande
anderekant vindtongeveeréénopdevijf
Nederlanders dewaterkwaliteit goeden
staateenderde hierneutraal tegenover.Op
basisvandezeresultaten kanwordengeconcludeerddatermeermensen in Nederland
zijn diedewaterkwaliteit alseen probleem
beschouwen dan mensen diedewaterkwaliteitnietalseenprobleemzienenzelfsals
goedbeoordelen.Deeerstegroepisechter
geen meerderheid.
Indiengevraagd naar hun meningover
dewaterkwaliteit vandeafgelopen tienjaar,
zegteenkwartvanalleNederlanders dat het
zeewaterschoner isgeworden.Zo'n45procentdenkt erzoookoveralshetgaatom
rivieren,kanalen,meren enplassen(zie
afbeelding 2).Slechtseenminderheid van
ongeveer 15procent vindtdatdewaterkwaliteitdeafgelopen tienjaar achteruir is
gegaan.Hierbij moetwelworden opgemerkt
darongeveeréénopdedrieNederlanders
geenideeheeft ofhet waterde afgelopen
rienjaar schoner isgeworden ofniet.
Eenkleinemeerderheid van5t procent
vindtdatzevoldoendewordt geïnformeerd
overdekwaliteit vanopenwater inNederland.Bijna40procentgeeft aande informatiehieroveronvoldoende tevindenen vijf
procenrzelfsvolstrekt onvoldoende.Een
meerderheid van85procent vindt het
belangrijk totzeerbelangrijk om hierover
welgeïnformeerd teworden.Opbasisvan
dezelaatsteuitkomst lijkt waterkwaliteit
dusweltelevenonderNederlanders en
vindt men het belangrijk omervanopde
hoogteteblijven. Hetisechter niet helemaal
duidelijk inhoeverrewaterkwalireit gezien
deontwikkelingen deafgelopen tienjaar
nogsteedsalseenbelangrijk probleem
wordtgezien.Demeestemensen vinden dat
dewaterkwaliteit deafgelopen tienjaarweliswaar isverbeterd,overeenkomstig dewerkelijkeontwikkeling vandekwaliteitvan
hetwater,maarookdit isgeen meerderheid.
Bovendien blijkt eengrootdeelniet teweten
hoedewaterkwaliteit zichheeft ontwikkeld.

Maatschappelijke urgentie en
belangen bij schoner water
Demaatschappelijke utgentievanhet
verbeteren vandewaterkwalireit isoptwee
verschillendemanieren gemeten: enerzijds
door mensendirecttevragennaar her
belangdatzehechten aanhet schoner
makenvanwaterinNederlanddanhetnu is
enanderzijds door tevragennaar hun betalingsbereidheid hiervoor.
Eenmeerderheid van517procent vanalle
Nederlanders vindt het belangrijk totzeer
belangrijk dat hetwaterschonerwordr dan

hetnu is.Debelangrijksre redenen hiervoor
zijn hun eigengezondheid enherbehoud
vaneengezond leefmilieu voorplanrenen
dieren,gevolgd door hetveiligenmeteen
gerustgevoelkunnenzwemmen inopen
waterinNederland, het behoud vanschoon
warervoorkinderenen toekomstigegeneratiesenhetgaranderen vanveilig drinkwater.
Eenbelangrijke conclusieisdusdat,hoewel
nietéénduidigkanwordenvastgesteld dat
eenmeerderheid vandeNederlandse bevolkingwaterkwaliteit alseenptobleem ziet,
bijna iedereen inNederland welvindt dat
het waterschonermoet wordendan het nu

heffingen vanomennabij de20procent.
Hierbij bestaangeengroreverschillen
tussendebetalingsbereidheid indetwee
groorstestroomgebieden inNederland (Rijn
enMaas)(tabel 1).Welzijn,zoals verwacht,
warerrecreanten bereid meerextra tebetalen
voorschonerwaterdanmensendienooit in
ofaanhetwaterrecreëren.Dit bedragvoor
schonerwarer inhetalgemeen isoverigens
aanzienlijk hogerdandebetalingsbereidheidvanongeveer40europerjaar,dievorig
jaar isgevonden ineenanderestudienaarde
betalingsbereidheid vanNederlandse huishoudensspecifiek voor zwemwaterkwaliteit.
Tabel1.

Wat heeft de Nederlander over
voor schoner water?
Daarnaast isdehuishoudens devraag
gesteld inhoeverrezijbereidzijn een financieeloffer rebrengenomhetwater schoner
temaken.Dematewaarinrespondentenzich
ookfinancieel willencommitteren aanhet
belangdatzehechtenaanschonerwater in
Nederland wordt indeeconomische theorie
gebruikralseenbelangrijkeindicator vande
waardediemensenergensaanhechten,in
ditgevalhetbereiken vandehuidigeentoekomstigeinternarionaleeisendieworden
gesteld aanschoon water inNederland.
Intotaal65procentblijkt bereideenwillekeurigvoorgelegdgeldbedrag, variërend
vanééntottweehonderd europerjaar,aan
extrabelasringen tebetalen voorschoner
water inNederland.Ongeveer 15procent
protesteert hiertegen,voornamelijk omdar
zevindendatdevervuilermoetbetalenof
omdat mennietgelooft dathetextrabelastinggeld wordtbesteedaanschoner water.
Nogeens 15procent wilhetgepresenteerdebedragnier betalen,omdatzehet te
hoogvindeninvergelijking met hun
besteedbare inkomen ofomdat zevinden dat
zealgenoegbelastingen betalen.Eendetde
vandezemensenwilechter weleen ander,
lagerbedrag betalen.
Tenslotteweetvijfprocentgewoonnietof
zewelofnietextrawillenbetalen.Overigensis
meerdan70procentvanalleNederlanders
zichgoedbewustvanhetfeitdatzenuookal
opverschillendemanierenbetalenvoor
schoonwater.

Toeslag van zo procent
Degemiddelde betalingsbereidheid van
Nederlanders voordeextrakostenvanaanvullendemaatregelen omtekunnen voldoen
aandeKRW-doelenligttussende510en105
europerhuishoudenperjaar.Dit komt
overeenmeteenmaximaalacceptabeletoeslagbovenophetgeenNederlandse huishoudensnu reedsbetalen aandirectaan
(afvai)watergerelateerde belastingen en

Gemiddeldebetalingsbereidheidvan
Nederlandse huishoudensvoorschoner
waterinNederland.
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Degemiddelde betalingsbereidheid is
ookbepaald perinkomenscategorie.Zoals
verwacht willen en kunnen huishoudens
meteenlagerdangemiddeld besteedbaar
inkomen minder betalenvoorschoner water
danhuishoudens mereenmodaal besteedbaarinkomen.Laatstgenoemdegroepis
gemiddeld bereid 115europer huishouden
perjaar extra tebetalen,terwijl eersrgenoemdegroepnietverderwilgaandan44
europerjaar.Huishoudens diemeerverdienendanmodaal,zijn bereidnogmeer te
betalen,namelijk 164europerjaar.
Opbasisvandezeeersre verkennende
studiekanwordengeconcludeerd datdebetalingsbereidheid vanNederlandse huishoudensperjaar vooraanvullende maatregelen
terverbetering vandewaterkwaliteit toten
met 2015,wanneerNederland voorhereerst
zou moeten voldoenaandemilieudoelen uit
deKRW, maximaal tussende625en725miljoeneurobedraagt,bovenopdedrie miljard
eurodienu aljaarlijks wordtuitgegeven aan
waterkwalireirsbeheer.Verdisconteerd over
eenperioderorenmet 2015,resulteertditin
eenhuidige contantewaardevan6,3miljard
euro(tegeneenvoorgeschreven discontovoet
vanvierprocenr). f
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