ACTUALITEIT

REACTIES OP KABINETSSTANDPUNT IBO LOPEN UITEEN

onderscheid isbovendiennietaandeburger
uit teleggen,volgensdeVNG.

Invoering één
waterketentariefleidt
tot verdeeldheid

Breder rioolrecht

DereactiesophetkabinetsstandpuntoverhetInterdepartementaal BeleidsOnderzoek(IBO]BekostigingWaterbeheerlopenuiteen.Hetkabinetwil,zoalshetonderzoekbepleit,éénwaterketentarief
invoeren.Dekostenvandrinkwater,rioleringenafvalwaterzuivering wordendaninéénkeergeïnd.
DeVerenigingvanNederlandseGemeenten(VNG)istegenditidee,eenviertalLimburgsewatercoryfeeënpleitineenopenbrie/voordeoprichtingvaneenregionaalwaterketenbednjf DeVEWIN
steunthetstandpunt, deUnievanWaterschappen isgenuanceerd inhaarreactie..
DeVNGzethaarstandpunt uiteen in
hetboekje 'Baasineigenbuis'.Indit boekje,
datop 11 februari werdoverhandigd aande
voorzitter vandevaste kamercommissie
voorVerkeerenWaterstaat,J. ten Hoopen,
zetdevereniginghaarvisieopdetoekomst
opwatergebied uiteen.Daarin pastgéén

waterketentarief Debelangenorganisatie
steltdatdeinvoeringvanéén waterketentariefleidttoteenscheidingtussendewaterketen (riolering,drinkwater, afvalwaterzuivering)enhetwatersysteem.Datzou leiden
totafstemmingsproblemen, discussieover
kostentoerekeningeninefficiëntie. Het

DeVNGwildaatentegen hetgemeentelijktioolrecht verbreden toteengrondwater-enregenwaterheffing. Omindetoekomstdrogevoeten tehouden,zullende
gemeenten nieuwemaatregelen moeten
nemen voordeafvoer vanafvalwater, regenwaterenovertolliggrondwater uitdesteden
endorpen.Dievoorzieningenzullen volgens
deVNGinhun onderlingesamenhangmoetenwordengerealiseerd.Meteenverbreed
gemeentelijk rioleringsplan eneenverbreed
gemeentelijk rioolrechtkanditrelatiefeenvoudigwordenbereikt,meentdeVereniging
vanNederlandse Gemeenten.
Gemeenten hebbenvolgensdeVNGnu
onvoldoende heffingsmogelijkheden voorde
bekostigingvanvoorzieningen voorde
gescheidenafvoer vanregenwater enovertolliggrondwater.Zevreestdatde afspraken
uit hetNationaalBestuursakkoord Water
doordegemeenren nietwaargemaakt kunnen wordenalsnietingegaan wordtop
bovenstaand voorstel.

Waterketen: burgers en bedrijven profiteren van één waterloket
InNederland isde verantwoordelijkheid
voordewatertaken (drinkwatervoorziening,
rioleringszorgenafvalwaterzuivering) versnipperd overwaterleidingbedrijf, gemeente
enwaterschap.Dezesturen burgersen
bedrijven, alsklanten vande waterdiensten,
elkeenaparterekeningvolgens verschillendemaatstaven (eenbedragper kubieke
meterdrinkwaterverbruik, eenvastrecht
voorrioleringeneenvastbedragvoorde
zuiveringvanafvalwater).Alleenalhet versturen vanééngezamenlijke rekeningzou
miljoenen perjaar besparen.
Maarerismeergeldtevetdienenendus
minder bijdeburger inrekeningtebrengen,
namelijk doorsamenwerking tussendeze
waterinstanties.Ditisinmiddels aangetoond
indiversestudies.Veelverderdansamen
plannen maken komt hetechtertot dusver
niet.Sameninvestereninnieuwe infrastructuur engebruikmakenvaneikaars deskundigheidenbeheersorganisaties komt niet
echtvandegrond.Daaromwordtdelaatste
jarengezochtnaarnieuwe organisatiestructuren.Eénvandeideeënishetsamenvoegen
vandedrinkwatervoorziening, hetrioolbeheerenhet afvalwaterzuiveringsbeheer.

Waterkomtinhuishoudens enbedrijven als
eenstroomuitdekraanengaatnagebruik
doordegootsteen,waarnahetwordt afgevoerdinderioleringendaarnain afvalwaterzuiveringsinstallaties wordtgezuiverdom
uiteindelijk alsschoonwaterinhetoppervlaktewater testromen. Waterleidingbedrijf,
gemeenteenwaterschaphebbendatgoed
geregeld,zonderzorgenvoorhun klanten.
Entochishetonzeovertuiging dat het
samen slimmer,beteréngoedkoper kan.Het
afstaan vantaken,enalzeker verantwoordelijkheden,ligtniettemingevoelig.Structuurdiscussies leidendelaatstejaren zelden
totresultaat;schaalvergrotingen zijn nog
welhaalbaar,maardieleidendan ooktot
meermachtvoordeoverblijvers. Herverdelingvantaken tussenbijvoorbeeld gemeentenenwaterschappen ligtalweer moeilijker.
Degedachteoméénwaterketenbedrijf opte
richtendatdrinkwatervoorziening,rioleringszorgenafvalwaterzuivering alstaken
uitvoert,isnognergensstructureelsuccesvolvandegrondgekomen.InLimburgisdit
initiatiefzekerlevendendeontwikkeling
vordert,maar alstrekkersmoetenwijook

erkennen:hetgaatmoeizaamensuccesis
nietverzekerd.Tochzettenwijdoor, omdat
hetbeter,goedkoperenduidelijker voor
onzeklanten kandan nu.
OokhetRijkdenktmeeoverdezeaangelegenheid.Bijdekabinetsformatie iseen
bezuinigingsdoelstelling opgenomen voot
deinningvanwaterheffingen. Verderis
vorigjaar deRijksvisieWaterketenverschenen,diepleitvoorbundeling vanpartijen in
dewaterketen.Tochlijkt hetkabinetopdit
moment weinigheiltezienineenafgedwongenstructuurdiscussie.Deweerstand
wotdt algemobiliseerd.
Interessant isdaaromnu dathet kabinet
samenwerking indewaterketen gaat
afdwingen viahetfinanciëlespoor.Het
spreektzichuit vootéénwatertariefenéén
waterrekeningvoordrinkwater, rioleringen
afvalwaterzuivering, waarbij deprijs vanhet
wateruit dekraannietalleendekostenvan
leveringdekt,maarookdekostenvanrioleringenafvalwaterzuivering omhetgebruiktewaterweerteruginhetmilieu tebrengen.
Natuurlijk zaloverde heffingsgrondslag

Profiteren
Voorzittervandestuurgroep Waterketel!LimburgJanSchrijen(burgemeester van
Venlo),gedeputeerde milieu-en waterbeleid
HenkEvers,directeur EdHulshofvan
Waterleidingmaatschappij Limburgen
bestuursvoorzitter HenkvanAlderwegen
vanhet nieuweWaterschapsbedrijf Limburg
pleitenjuistvoordeoprichting van regionalewatetketenbedrijven (ziehieronder).Zij
zijn regendehuidige verdelingvandeverantwootdelijkheid voorde drinkwatervoorziening,rioleringszorg en afvalwaterzuiveringoverdriepartijen. Dieverdelingkostde
klantgeld,menenzij.Doormeer samenwerkingvaltvolgenshenveelgeldteverdienen.
Hetafstaan vantakenen verantwoordelijkhedenligtechtergevoelig,beseft hetviertal.

debrancheorganisatie iets terughoudender.
DeVEWINsteltzich'consttuctief op,maar
zegtindezelfdezindatzedeprioriteit geeft
aansamenwerking opde hoofdactiviteiten
drinkwatervoorziening, rioolbeheer en
afvalwaterzuivering. Alsopdiegebieden
wordtsamengewerkt, volgtdegeïntegreerde
rekeningvanzelf,meentze.

devormingvanwaterketenbedtijven isde
Unienietergpositief Ditisvolgens haar
geenuitgemaaktezaak.Devergaande winst
diebereiktzou wordendoormeersamenwerkingtussengemeenten enwatetschappenindeafvalwaterketen (rioleringenzuivering)wordt inverschillendeinitiatieven al
bereikr.

Herkenning

Tenslotte isdeUnieweltevredenoverde
voorstellendiehetkabinet doetoverde
besruurssamenstelling endekieslijsten. Het
kabinet steltvoordecaregorie'gebouwd' te
schrappen,omdatdezecategoriealvertegenwootdigd wordt doorde'ingezetenen'.Dit
voorstelisinlijn metvoorstellendiedeUnie
zelfalgedaanhadomdetransparantie te
verbeteren.Ookdeinvoeringvaneen lijstenstelselvoordewaterschapsverkiezingen in
plaatsvanhetnu bestaande personenstelsel
sluitaanbijdeopvattingen vandeUnie.
Ookhetkabinetsvoorstel omdeverkiezingen
elkekeeropdezelfde dagindezelfde periode
tehouden wordrgesreund doordeUnie.
BinnendeUnieligtaleenvoorstelmetdie
strekking.Deeerstelandelijke watetschapsverkiezingenzoudenin 2008 kunnen plaatsvinden, f

DeVEWINsteunt hetkabinetsbeleid.De
koepelorganisatie stelt inhaarreactiedatde
Nederlandsewaterbedrijven een voorstandet
zijn vanmeersamenwerking indeuitvoeringvandewaterketentaken.Volgensde
VEWINzaldat leiden totmeet doelmatigheidenhet borgen vanpublieke belangen,
zoalsdebelangen vangebonden klanten.
Benchmatken isdaarbij eenbelangrijk hulpmiddel.Overdegezamenlijke waternota is

Dewaterschappen,bij mondevande
UnievanWaterschappen,zeggenzichte herkenneninhetstandpunt over waterbeheer.
Dewaterschappenzijn verheugd dat het
kabinetvasthoudtaanhet functionele
bestuur vandewaterschappen enzijn het
eensmethetstandpunt datdefinancieringsstructuur ondoorzichtig iseneenvoudigerkan.Deschappenzijnzelfalbegonnen
met vereenvoudiging.Dewaterschappen
zijn verheugd datzeeeneigen financieringsstructuur houden.
Overdescheidingtussen watersysteem
enwaterketen isdeUnienegatiever.Dit
onderscheid moetniet terigide worden,
want tussen watersysteem en-keten bestaat
veelverband:zelopenopveelmanieren in
elkaarover.
Eénwaterketennota ismogelijk volgens
deUnie,maarzalwelveeltijd kosten.Over

(kubiekemeter watergebruik) nogdenodige
discussiezijn.Maarwijvindenheteenconsistentvoorstel,uitgaande vandevisieom
uiteindelijk tekomen totregionalewaterketenbedrijven. Wantechteoptimalisatieinde
waterketen vereisrintegrale financiering

vanalletaken samen.
Alshetkabinetsbesluit doordeTweede
Kamerwordtgesteund,zullenerwelveel
wetswijzigingen nodigzijn,voordat realisatieeenfeit is.InLimburgheeft het samenwerkingsproject Waterketen Limburg recent

Efficiënter

Einddecember2001sloegendebestuurdersvan47.gemeenteninLimburg,hetzuiveringsschap,detoenmaligetwee
waterschappenendeprovinciedehandenineenomtoteenwaterketenbedrijf tekomen(foto:MCM).

rijkssubsidie ontvangen vanTnAxis',het
innovatiecentrum vooropenbaar bestuur.
OmdarinLimburgallegemeenten,beide
waterschappen, hetwaterleidingbedrijf en
deprovincieeenwaterketenconvenant hebbenondertekend enhetonderzoeknaarde
haalbaarheid vaneen waterketenbedrijf
krachtighebben opgepakt,ligtereengoede
basisvoorverdereexperimenten.Desituatie
inLimburgisquauitgangssituatie gunstig:
éénwaterleidingbedrijf enéénzuiveringsbedrijf(vandeLimburgsewaterschappen) met
alswetkgebiedheelLimburgeneen enthousiastptovinciaalbestuur. Limburgwilvooropblijven lopen alshetgaatomdedaadwerkelijkeuitwerkingvanderijksvisie opde
watetketen.Onzeuitdaging ishelder:
Waterketenbedrijf ....alshetergenseneens
haalbaar is,danishetnu inLimburg.
dr.J.Schrijen (voorzitter stuurgroep Waterketen Limburg)
H. Evers (gedeputeerde milieu- en
waterbeleid provincie Limburg)
drs.T.Hulshof(directeur Waterleidingmaatschappij Limburg)
ir.H. vanAlderwegen (bestuursvoorzitter WaterschapsbedrijfLimburg)
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