ACTUALITEIT

'RlOLERINGSBENCHMARK OP DIT MOMENT NAUWELIJKS ZINVOL'

Sterkstijgende rioolkosten bemoeilijken
één waterketentarief
Tussen 19510en2003zijndelastenindetotalewaterketengemiddeldnietdrieprocentperjaargestegen
[gecorrigeerdvoorinflatie).Hetgrootstegedeeltehiervanwerdveroorzaaktdoorderioolrechten,diemet
vijfprocentperjaarstegen.Indetoekomstzullendekostenvoorrioleringnogsterkerstijgen:tussende
vijfende7,5procent.Datcompliceerthetkabinetsvoornemenomdednnkwaterrekemng,rioolrechten
enzuivenngslasten inéénwaterketenhejjingondertebrengen,zoconcludeerthetonderzoeksinstituut
COELOvandeRijksuniversiteitGroningeninhaarrapport'Kostenontwikkeling indewaterketen
151510-2010'. HetrapportisopgesteldinopdrachtvanVitens.Eenandereconclusieisdathetuitvoeren
vaneenbenchmarkoprioleringnauwelijkszinvolisalsdekostenstructuurmetdoorzichtigerwordt.
Dereëlelasten vandetotale waterketen
zijn tussen 1950en2003 metgemiddeld 3,1
procent perjaargestegen.Hiervankomt0,4
procent voorrekeningvanderijks-enprovincialegrondwaterbelastingen. Omdat het
aantal huishoudens indieperiodeooktoenam(met 1,1procent)resteerteenzuivere
lastenstijging vangemiddeld 1,6procentper
jaar.Destijgingpersectorbinnen dewaterketenverschilt.Zostegendelastenvoor
watervoorzieninggemiddeld met2,7procentendievoordezuiveringmet 2,1 procent.Destijging bij derioleringwashet
hoogst:gemiddeld 5procentperjaar.
Destijging bijdrinkwater isgedeeltelijk
toetewijzen aan grondwaterbelastingen;
eenandergedeeltekomtvoorrekeningvan
extrainvesteringen indenegentigerjaren,
omdat eenhoger verbruikwerd verwacht.
Deinvoeringvandebenchmarkin 1997leiddetoteendalingvandereëlelasten dooreen
hogere efficiency.
Dekostenstijging bijdezuiveringwordt

vooralveroorzaakt doorextra milieumaatregelenen-eisen.Doordateentoenemend aantalbedrijven uitkostenoverwegingenzelfis
gaan(voor)zuiverenenomdatdetarieven
voorbedrijven mochren worden verlaagd,
liephetaandeelvanbedrijven indeverontreinigingsheffing metbijnaeenkwartterug.
Degrotelastenstijging bijrioleringen is
moeilijker teverklaren.Datheeft temaken
met kostentoerekeningsproblemen, afschrijvingen dieineens wordengedaanenreserveringen.Welisduidelijk datnaasteenhoger
aansluitpercentage,milieumaatregelen een
belangrijke kostenpost vormen.Zomoeten
debuitengebieden versneldwordenaangesloten enriooloverstorten beperkt.
COELOheefr zichookgewaagd aaneen
voorspellingvandekostenontwikkeling tussen2005en2010. Hoeweleen nauwkeurig
plaatje niettemaken is,gaandesamenstellersvanhetrapport uitvaneenreëlekostensrijging van 1,5totdrieprocentperjaarvoor
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dehelewaterketen.Hetgrootstegedeelte
vandiestijgingkomtdoorderiolering:vijf
tot7,5procent.Dekosten voor zuivering
stijgen metééntot tweeprocentperjaar,
terwijl dekostenvoordrinkwatergelijk blijvenofzelfseenprocentje kunnen dalen.Als
deinverschillende(andere)studiesgesignaleerdebesparingsmogelijkheden benut worden,kandereëlekostenontwikkeling inde
waterketen zelfs totnul beperkt blijven.
Doordatdekosten voorrioleringzouit
depaslopen met deanderekosten binnen de
waterketen,wordt hetmoeilijk indetoekomst totéénwaterheffing tekomen.Inde
kabinetsplannen zoudezeheffing gebaseerd
moeten worden ophetverbruik vanleidingwater.Maaralsdekostenvoor leidingwater
gelijkblijven ofzelfs dalenterwijl voorrioleringsteedsmeergeldnodigis,kande financieringvandewaterketenop problemen
stuiten.Daarbij zijn dannognietdeextra
kosten voorhetafkoppelen van regenwater
gerekend. Hetgrootschaligafkoppelen van
regenwater brengt opdekorte termijn grote
kosrenmetzichmee.Dezekostenworden
pasopdelangetermijn endannogslechts
gedeeltelijk terugverdiend door besparingen
opdezuiveringskosten.Versneld afkoppelen
isgeenoptie,want voortijdige vervanging
vanderiolering leidt toteenenormekapitaalvernietiging.Grootschaligafkoppelen is
duur:oplokaalniveau kanafkoppelen wel
degelijk tot interessante besparingen leiden.
COELOdoet inhet rapport drieaanbevelingen.Zomoeten dekostenvan riolering
beter inbeeld wordengebracht dooreenzuiverekostentoerekening terealiserenenoveraldezelfde boekhoudmethoden roetepassen.Eenbenchmark inderiolering heeft pas
nut alsdekostenduidelijk inbeeld zijn
gebracht.Tenslottemoetgekeken worden
hoedepotentiëlekostenbesparingbinnende
waterketen terealiserenvak.Ookdemogelijkheden voorverderesectorale schaalvergroringmoetenonderzocht worden, f
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